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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ت زٜذ ايص  ايج ٢ْ ايج ٣ْٛ 
 

 َصس ٚاذتط ز٠ االضال١َٝ
 

 

 :ايٛسد٠ األٚىل : اذتط ز٠ ايعسب١ٝ ٚ ظٗٛز االضالّ 

 . الدرس األول : حضارات شبه الجزٌرة العربٌة قبٌل ظهور االسالم

 .الدرس الثانى : ظهور االسالم 

 . الدرس الثالث : دعائم بناء الدولة االسالمٌة

 . : األخطار التى واجهت الدولة االسالمٌة فى المدٌنة المنورةالدرس الرابع 

 : ايٛسد٠ ايج ١ْٝ : ايف ٛس ت االضال١َٝ ٚاْ ػ ز االضالّ

 . الدرس األول : الدولة االسالمٌة عقب وفاة النبى 

 . الدرس الثانى : الفتوحات االسالمٌة فى عصر الخلفاء الراشدٌن

 . مٌة فى عصر الدولة األموٌةالدرس الثالث : الفتوحات االسال

 .الدرس الرابع : الفتوحات االسالمٌة فى عصر الدولة العباسٌة 

  : ايٛسد٠ ايج يج١ : َصس ٚايدٍٚ املط ك١ً

 . الدرس األول : مصر من الفتح االسالمى حتى قٌام الدول المستقلة

 . الدرس الثانى : مصر فى عصرى الطولونٌٌن واألخشٌدٌٌن

 . الث : مصر فى عصر الفاطمٌٌنالدرس الث

 . الدرس الرابع : مصر فى عصرى األٌوبٌٌن والممالٌك

 :  ايٛسد٠ ايسابع١ : اذتط ز٠ االضال١َٝ ٚاضٗ َ تٗ 

 . الدرس األول :  النظام السٌاسى واالدارى

 . الدرس الثانى  : النظام المالى

 . الدرس الثالث : الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة

 . رس الرابع : الحٌاة العلمٌة وفنون العمارةالد
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ايٛسد٠ األٚىل  
 

اسزتقرار بشزرٌا منز   تعد شبه الجزٌرة العربٌة جززءا ال ٌتجززم مزن تزارٌح الحضزارة قبزل ايسزالم حٌزث شزهدت

 ممالك وقبائل شزبه الجزٌزرة العربٌزة آالؾ السنٌن وقد قامت بها ممالك ومدن كونت حضاراتها القبائل العربٌة

 .والعرب ممة سامٌة األصل  قبل ايسالم

 

 

 : ُٔٝاملكَٛ ت اييت ض عدت عًٞ قٝ ّ اذتط ز٠ يف بالد اي- 

 ..  ممطارها الصٌفٌة الموسمٌة الؽزٌرة 2  ..  الموقع الجؽرافً الممتاز 1

 ..  مناخها الجبلً المعتدل المالئم لالستقرار البشري 4 ..  وتربتها البركانٌة الخصبة 3

 .لعمل بالزراعة والتجارة .  ا5

ممالك سقطت قبل  حمٌر ( –سبأ  –) معٌن  -ساعدت ه ه المقومات علً ظهور عدة ممالك فً الٌمن مثل : -

 ظهور ايسالم .

 ممًه١ محري ممًه١ ضبأ ممًه١ َعني ٚد٘ املك ز١ْ
 م  525ق.م / 115 ق.م 115/  011 ق.م 1311/631 ت زخيٗ 

 مملكة سبأ والبحراالحمر   رب الٌمن جنوب ؼ وادي الجوؾ  ْػأتٗ 

 رٌدان ) ظفار ( مأرب قرناو ايع ص١ُ

 

 

 

 ايط ٥  (ٜجسباملد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ ) َه١ املهس١َ
تعتبر من مشزهر مزدن الحجزاز 

لوجززود الكعبززة المشززرفة بهززا 

وتكمزززن مهمٌتهزززا االقتصزززادٌة 

فزززً موقعهزززا الجؽرافزززً علزززً 

طرٌززززق القوافززززل بززززٌن الشززززام 

بائلهزززا والزززٌمن ومزززن مشزززهر ق

 قرٌش .

تقزززع شزززمال مكزززة وهزززً واحزززة 

زراعٌززة ومدٌنززة تجارٌززة بحكززم 

موقعهزززا علزززً طرٌزززق القوافزززل 

التجارٌززززة بززززٌن مكززززة والززززٌمن 

والشززام وسززكنتها قبائززل عربٌززة 

 منها قبٌلتا األوس والخزرج .

تقزززع جنزززوب شزززرق  مكزززة وتمتزززاز 

بطٌززززب هوائهززززا وكثززززرة بسززززاتٌنها 

فكانت مطمعا لألعداء ل لك محاطهزا 

أسزوار لز لك مطلقزوا علٌهزا سكنها ب

الطزززائؾ وسزززكنتها قبائزززل هزززوازن 

 وثقٌؾ .

 

 

 

 -ق َت يف أطساف ايصشسا٤ ايعسب١ٝ ايػُ ي١ٝ مم يو عسب١ٝ َٓٗ  :
 .* ) مملكة الحٌرة ( فً العراق    .* ) الؽساسنة وتدمر واألنباط ( فً الشام 

وسوؾ نكتفى بدراسة مملكتى الحٌرة  روموكانت ه ه الممالك حدا فاصال بٌن العرب وبٌن دولتً الفرس وال 

 والؽساسنة .

 "بالد ايُٝٔ  " أٚال : مم يو دٓٛب غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ

 

 ٠ ايعسبٝلل١   َللدٕ بللسب غللب٘ ادتصٜللس -ث ْٝلل : :
 

 

 مم يلللللو ايػللللل ّ ٚايعلللللسام    -ث يجللللل  :
 

 

ٌ  ايعسب١ٝ ادتصٜس٠ غب٘ سط زات ايدزع األٍٚ : ّ  ظٗلٛز  قبل  اإلضلال
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ّ 633/  268اذتري٠  ّ 638/  220ايغط ض١ٓ  

 نشأتها

  ترجززع الززً قبائززل األزد التززً هززاجرت
من الٌمن بعد انهٌار سد مأرب واستقرت 
 فً بادٌة الشام فً سهل حوران والبلقاء 

   نشزززأت فزززً القزززرن الثالزززث المزززٌالدي نتٌجزززة
 منٌة إلٌها هجرة القبائل الٌ

   كانزززت تابعزززة للدولزززة الساسزززانٌة الفارسزززٌة
وكانززززت تسززززاندهم فززززً الحززززرب ضززززد الززززروم 

 وحلفائهم من الؽساسنة .

 الحٌرة جنوب الكوفة ؼرب نهر الفرات   بصري ثم الجابٌة فً الجوالن  العاصمة

 الحارث الثانً بن جبلة  مشهر ملوكها
 م (  565 – 520)                  

  المن ر النعمان بن 
 م ( 615 – 502)               

 سبب انهٌارها

  ضززززعؾ حكمهززززم مززززع نهاٌززززة القززززرن
 السادس المٌالدي

  كززان حاكمهززا جبلززة بززن األٌهززم مسززاندا
للروم فزً مواجهزة المسزلمٌن فزً موقعزة 

م وبعزدها مصزبح  634هـ /  13الٌرموك 
 الؽساسنة جزءا من الدولة ايسالمٌة  

  633ح الحٌزرة تمكن خالد بن الولٌزد مزن فزت 
 م وضمها الً دولة ايسالم . 

 

 َّع ٖس اذتط ز٠ يف غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ قبٌ ظٗٛز اإلضال  
  : اذتٝ ٠ ايطٝ ض١ٝ: -أٚال- 
 : ًحضر –بدو            ب  -م  -كان سكان شبه الجزٌرة العربٌة ٌنقسمون إل 

 نظام السٌاسً إلً قسمٌن :وكان النظام السٌاسً هو النظام " القبلً " وٌمكن تقسٌم ال-  

 . فً الٌمن والؽساسنة والحٌرة : النظام شبه الملكً( 2.    )فً شبة الجزٌرة العربٌة  -النظام القبلً :( 1)

 ) أ ( 
ايٓع ّ 
 ايكبًٞ

  -تعد القبٌلة :

 ًوحدة النظام السٌاس . 

 تخضع لدستور من العرؾ والتقالٌد . 

 ٌربط مفرادها رباط الدم والنسب . 

 زم الفرد بتأٌٌد مصالحها والعمل من مجلهاٌلت . 

عٓ صس 
 ايكب١ًٝ

 مهامه شٌح القبٌلة - 1

 ٌتولً إدارة القبٌلة . 

 ٌقود المعارك . 

 استقبال الوفود . 

 عقد المعاهدات . 

 الفصل فً النزاعات . 

مجلس  - 2
 القبٌلة

 مهامه
  ٌضم زعماء القبائل وكبار مشاٌخها. 

 مهام " دار الندوة  ٌتولون مهام شئون القبٌلة مثل. 

لم تكن العالقة بٌن القبائل تسٌر علً وتٌرة واحدة بل كانت تتسم بالتبزاٌن مزا بزٌن الحزرب والسزالم واألحزالؾ 

 -وٌتضح  لك فٌما ٌلً :

 : اذتسٚب- 

   حرب الفجار " –علً الماء والمرعً واألخ  بالثأر  ومن مشهر الحروب " حرب البسوس النزاع  -سببها :
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 -ف :األسال
 " وعلزً حٌث تعاهدت قبائل مكة علً من تكون ٌزدا  واحزدة مزع المظلزوم علزً الظزالم مثل " حلؾ الفضول 

 . مال ٌخ ل بعضهم بعض 

 -ايٓع ّ غب٘ املًهٞ :
كان النظام السٌاسً فً الحضر وراثٌا وشبه ملكزً فزً شزمال شزبه الجزٌزرة العربٌزة وجنوبهزا وتزأثرت بعزض 

 -سً للفرس والروم وٌتكون ه ا النظام من :ه ه الممالك بالنظام السٌا

 ادتٝؼ زتًظ ع ّ سه ّ األق يِٝ نب ز املٛظفني املًو
ٌتولً إدارة شئون 

البالد وٌحفظ األمن 

 وٌحمً الحدود

ٌساعدون الملك فً 

الحكم وإدارة شئون 

 البالد .

نواب الملك فً ادارة 

األقالٌم وٌسمً كال 

 منهم " كبٌرا "

ٌتبع الملك وٌتكون 

ن كبار األثرٌاء م

 والموظفٌن والكهنة

ٌتكون من فرق 

عسكرٌة مختلفة 

 للدفاع عن المملكة
 

 :  ْٝ اذتٝ ٠ ايد١ٜٝٓ : -ث  
  لم ٌكن العرب علً عبادة واحدة قبل ايسالم بل كانت هنزاك ؼالبٌزة آمنزت بعبزادات وضزعٌة القلٌزل  مزنهم

 آمن بدٌانات سماوٌة .

 عب دات ٚضع١ٝ دٜ ْ ت مس ١ٜٚ

 ٝف١ٝاذتٓ
 

دٌانة إبراهٌم علٌه السالم وعرفت فزً 

مكة ول لك عرؾ مهلها التوحٌد وظلزت 

.  ئفة منهم علٌها حتى ظهور ايسالمطا

   

 

 ايٛث١ٝٓ

هززززززً عبززززززادة األصززززززنام واألوثززززززان 

وانتشرت فً بالد العرب واتخ ت كل 

قبٌلززززة صززززنما تعبززززدوه مثززززل " هبززززل 

والالت والعززة ومنزاة " واقامزت لهزا 

 ها القرابٌن .المعابد وقدمت ل

 ايٝٗٛد١ٜ
دٌانززة موسززً علٌززه السززالم وانتشززرت 

فزززً منزززاطق قلٌلزززة خاصزززة فزززً خٌبزززر 

 وٌثرب وحمٌر فً الٌمن  

 ايص ب١٦
عبزززادة النجزززوم والكواكزززب وانتشزززرت 

 فً الرقة وحران .

 ايٓصسا١ْٝ
 

دٌانززة عٌسززً علٌززه السززالم وانتشززرت 

بٌن عرب الؽساسنة فً الشام والحٌرة 

 من الٌمن .بالعراق وفً مجزاء 

 

 اجملٛض١ٝ

عبززادة النززار تعتبززر دٌانززة ثنٌوٌززة لهززا 

إلهززٌن للخٌززر والشززر وانتشززرت فززً 

بزززالد فزززارس وشزززرق شزززبه الجزٌزززرة 

 العربٌة .

 وفً مثناء ه ا الكم الهائل من التخبط الدٌنً ظهر ايسالم ؟ -
 هً عبادة هللا ال شرٌك له .لٌنهً انتشار الوثنٌة وٌدعوا الناس الً العودة الً الفطرة و                 

 معلومة إثرائٌة : -

هاجز الَوٌد يف عود اإلمرباطٌر " عَغٌس ًهادرٍانٌس " من الصاا  الاُ ٍبازظ ب اضط ادا واد      

  الزًمان ًقد أكز  عزظ ٍبزظ الَوٌد ًمسحٌا هلم بالعَض بَنوم .
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : اذتٝ ٠ االق ص د١ٜ -ث يج :  

الطبٌعزززة   ة فزززً شزززبه الجزٌزززرة العربٌزززة بسزززببكانزززت حرفزززة الرعزززً الحرفزززة السزززائد ايسعٞ

 الصحراوٌة فانتشرت تربٌة األبل واألؼنام والماعز .

 ايصزاع١

اقتصرت علً األجزاء الشمالٌة فً شزبه الجزٌزرة العربٌزة فزً بادٌزة الشزام والجنوبٌزة 

فززً بززالد الززٌمن ومنززاطق اعبززار والعٌززون فززً وسززطها ومطرافهززا حٌززث التربززة الخصززبة 

 ه واالهتمام بمشروعات الري ووفرة المٌا

 ومن مهم محاصٌلها " النخٌل والخضروات "  -

 ايصٓ ع١
 كانت حرفة الصناعة محدودة لقلة الموارد األولٌة 

مهززم الصززناعات " السززٌوؾ والرمززا  واوانززً الفخززار واسززتخراج الل لزز  مززن الخلززٌ  

 العربً لصناعة الحلً ومدوات الزٌنة " 

 اي ذ ز٠

 -ً شبه الجزٌرة العربٌة لألسباب اعتٌة :ازدهرت التجارة ف

 .  الطرق الممهدة ومعرفتهم بدروبها             1

 .  تحري العرب منازل الكواكب لألهتداء بها فً البر والبحر 2

.  الموقع المتوسط لشبه الجزٌرة العربٌة فهً حلقة وصل بٌن الشرق والؽرب حٌث 3

خلٌ  العربزً وبحزر العزرب فهٌزأ لهزا نشزاطا إنها تشرؾ علً سواحل البحر االحمر وال

 واسعا مع افرٌقٌا والجزر اعسٌوٌة وموروبا ومع فارس والهند وشرق آسٌا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -طسم اي ذ ز٠ يف غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ :

   إلزً مزوانا  مزن مزوانا الصزٌن والهنزد والصزومال كان للٌمن مسطول تجاري ٌنقل البضائع القادمزة إلٌهزا

 م ومصر ومنها إلً موروبا .الشا
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : مصبح لمكة شهرة تجارٌة فً بالد الحجاز فً نهاٌة القرن السادس المٌالدي لألسباب اعتٌة- 

  . موقعها المتمٌز -  

 .وجود البٌت الحرام  -   

 .تنظٌم الرحالت التجارٌة مثل رحلتً الشتاء والصٌؾ  -   

 .بالقرب من مكة  شهرة مسواقها مثل سوقً  ي المجاز ومجنة -   

استخدم العرب فً معامالتهم التجارٌزة العملزة وهزً الزدنانٌر ال هبٌزة " تصزنع فزً بزالد الزروم " والزدرهم     –

 الفضٌة " تصنع فً بالد فارس " .
 

 : اذتٝ ٠ ايع١ًُٝ ٚايجك ف١ٝ -زابع :-  
 لفنون والعمارة .تمتع العرب بموروث علمً وفكري فً العدٌد من المجاالت : العلوم واألدب وا

  -األدب : – 1
اشتهر العرب بالشعر والخطابة ولم تكن مسواقهم مجاال للتجارة فقط بل كانت مٌدانا للتنافس الشعراء 

 والخطباء ومن شعراء العرب " النابؽة ال بٌانً "

 -ايعًّٛ : – 2
 سع .اشدٖست بعض ايعًّٛ ف٢ بالد ايعسب خ ص١ ف٢ ايػُ ٍ َ أثس٠ حبط زت٢ ايسّٚ ٚايف

 عرفوا التداوي من األمراض باألعشاب الطبٌعٌة   ايطب

 . من مشهر األطباء " الحارث بن كلدة الثقفً " ال ي لقب بطبٌب العرب 

 عرفوا مواقع النجوم والكواكب   ايفًو

 عرفوا موقات هبوب الرٌا  ونزول المطر   األْٛا٤

ال لزربط القزري والمزدن استخدموا الهندسة بناء السدود وشق الطرق فزً الجبز  اهلٓدض١

 بعضها ببعض . 

 تنوعت الفنون والعمارة عند العرب ومنها : -ايفٕٓٛ ٚايعُ ز٠ :  -3

 ايٓشت
  تززأثر العززرب فززً فززن النحززت بالحضززارات المجززاورة وكززان مشززهرها " مدٌنززة

الحجر" بدولة األنباط " وهً دٌار ثمزود قزوم صزالح حٌزث كزانوا ٌنحتزون البٌزوت 

 .فً الجبال 

كانت تبنً حول المدن لحماٌتها ومن مهزم القزالع قلعزة " القسزطل " فزً دولزة   ٚاذتصٕٛ ايكالع

 الؽساسنة .

مثززل معبززد الشززمس فززً الززٌمن ودٌززر هنززد بنززت النعمززان فززً الحٌززرة  وكنٌسززة   املع بد ٚاألدٜس٠

 الرصافة فً الؽساسنة 

نززق " كانززت تبنززً للملززوك واألمززراء مثززل قصززر " ؼمززدان" بصززنعاء و" الخور  ايكصٛز

 بالحٌرة و" المشتً " بالؽساسنة .
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  خ َط : اذتٝ ٠ االد ُ ع١ٝ:- 
 -طبك ت اجمل ُع : –أ 

كززان المجتمززع العربززً قبززل ايسززالم ٌتكززون مززن ثززالث طبقززات تززأثرت بالحالززة االقتصززادٌة والمكانززة االجتماعٌززة 

بسزهم ومسزاكنهم حٌزث سزكن واألصل ال ي ٌنتمً الٌه اصحاب كل طبقة . وقد ظهر  لك فزً نمزط حٌزاتهم ومال

مهل البدو الخٌام وفً بٌوت بنٌت من الطٌن وج وع النخل بٌنما بنً مهزل الحضزر والممالزك العربٌزة بٌوتزا مزن 

 الحجارة  ات طوابق متعددة . 

 الواسعة. األحرار واألؼنٌاء من التجار ومصحاب األراضى الزراعٌة الكبٌرة والمراعى ايطبك١ ايعًٝ : -

 صؽار التجار ومصحاب األراضى الزراعٌة المحدودة ومصحاب الحرؾ . : ط٢ايطبك١ ايٛض -

 .تتكون من ؼالبٌة المجتمع " الفقراء والموالً والعبٌد "  ايطبك١ ايدْٝ : -

  -ايع دات ٚاي ك يٝد: -ب 

  ٌتسم العرب بتباٌن عاداتهم فهً تحمل فً طٌاتها عدٌدا من العادات األٌجابٌة واألخري سلبٌة وارتبطت

العادات عند العرب ببعض المعتقدات الدٌنٌة الخطأ فهم ٌ منون بالسحر والتنجٌم وقدرة القوي الخفٌة من 

 الجن علً جلب الخٌر وإبعاد الشر .

 :الكرم والوفاء بالعهد والشجاعة والعفو والحرٌة ورفضهم لل ل والصبر. صفات حسنة 

 :رق القوافل والعصبٌة واألخ  بالثأروومد مدمن البعض منهم الخمر ولعب المٌسر وقطع ط صفات سٌئة

 البنات .

  -املسأ٠ ايعسب١ٝ ٚدٚزٖ  ف٢ اجمل ُع : -ز 

 .كانت المرمة العربٌة تتحمل المسئولٌة فى بٌتها، تقوم بواجباته 

 .تعمل بؽزل صوؾ الؽنم وموبار األبل 

 ب للحززث علززى     كانززت محٌانززا  تشززارك فززى المعززارك فتضززمد الجززر  وتسززقى المحززاربٌن وتقززرع طبززول الحززر

 القتال.

 .مشهر نساء العرب: حظٌت بعض النساء بمكانة عالٌة فى بالد العرب 

 .ممثال: السٌدة خدٌجة رضى هللا عنها التى مارست التجارة ـ زنوبٌا ملكة تدمر ـ بلقٌس ملكة سبأ 

 . إال منها عانت فى بعض المناطق من تدنى نظرة المجتمع وعاداته السٌئة لها آن اك 

 

 

 

 :ٚال : َالَض سٝ ٠ ايسضٍٛ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف َه١ أ

   م )عام الفٌل ( وكان معز الناس نسبا  571إبرٌل  21ربٌع االول /  12ولد النبً بمكة ٌوم ايثنٌن 

  " واجه الرسول عدٌدا من  )ولد ٌتٌما حٌث مات مبوه ودفن فً ٌثرب ومرسلته ممه " آمنة بنت وهب

 سنوات( . 4عة وممضً بها ) إلً بادٌة بنً سعد للرضا

  لم ٌرض الحبٌب من ٌكون عبئا علً عمه مبزً طالزب فخزرج ٌرعزً األؼنزام فزً مكزة فزتعلم مزن حرفزة

 لٌن الجانب( –العطؾ  –الرعً )الرمفة 

2-  ّ  ظٗلللللللللللللٛز اإلضلللللللللللللال
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 )خرج فً رحالت تجارٌة الً بالد الشام فتعلم )المسئولٌة وطرق التعامل مع الناس ومعرفة مخالقهم 

  بنت خوٌلد " وكان ٌ هب الً ؼار  " حراء "  ) للتعبد والتأمل والتفكٌر(تزوج بالسٌدة " خدٌجة 

    كان ٌجتمع بالناس سرا فً دار " األرقم بن مبً األرقم "    ؟ 

  ٌعلمهم محكام ايسالم وشرائعه ( –) ٌتلو علٌهم ما نزل علٌه من القرآن 

  قزرٌش ودعزاهم لعبزادة هللا وتزرك ممره هللا من ٌن ر عشٌرته األقزربٌن فوقزؾ علزً جبزل الصزفا ونزادي

 األوثان

  هاجر بعض المسلمٌن الً الحبشزة نتٌجزة اٌز اء المشزركٌن لهزم فزً مكزة ثزم رحزل النبزً الزً الطزائؾ

 للبحث عن مٌدان جدٌد للدعوة

  عندما اجتمعت قرٌش للقضاء علٌه ممره هللا بالهجرة الً ٌثرب فخرج هزو وسزٌدنا مبزو بكزر الزً ؼزار

 ثور ومنه الً ٌثرب .

  لما ا كان العالم فً حاجة إلً ظهور الرسول صلً هللا علٌه وسلم  ؟ 

   انتشار عبادة األصنام واألوثان علً الرؼم من وجود الدٌانزة الحنٌفٌزة ودٌانزات سزماوٌة مخزري مثزل

 الٌهودٌة والنصرانٌة .

  تردي كافة األحوال السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والعلمٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة . 

 :ث ْٝ  : مس ت َٔ غدص١ٝ ايسضٍٛ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  

 
قدزت٘ عًٞ سٌ  - 1

 املػهالت

 

اختلفت قرٌش فٌمن ٌضع الحجر األسزود فزً موضزعه فزاقتر  محزدهم بقبزول رمي 

مول من ٌدخل المسجد الحرام فكان النبً فلما راوه قالوا ه ا األمٌن قد رضزٌنا بزه 

به فوضع علٌه الحجزر األسزود ثزم قزال " لتأخز   فلما مخبروه قال هلموا ثوبا فأتوه

كل قبٌلة بناحٌة الثوب ثم ارفعزوا جمٌعزا فرفعزوه حـزـتً إ ا بلؽزوا موضزعه وضزعه 

 بٌده ثم بنً علٌه "

زبب ٘ يف اي أٌَ  - 2
 ٚاي فهري

كان النبً ٌخلو بنفسه فً ؼزار حزراء شزمال ؼزرب مكزة لٌفكزر وٌتأمزل فزً عظزٌم 

تً جاءه الوحً وكانزت مول كلمزة ٌتلقاهزا هزً األمزر قدرة هللا واستمر علً  لك ح

 بالقراءة .

 َٓ صست٘ يًُعًّٛ - 3

جاء رجل لٌبع إبل بمكة واشتراها مبزو جهزل لكنزه ماطلزه فزً ثمنهزا فوقزؾ الرجزل 

وقال ٌامعشر قرٌش من ٌزأتً لزً بحقزً مزن مبزً الحكزم فزبنً ؼرٌزب وابزن سزبٌل 

له اعط الرجل حقه فدخل ابا جهل فقام الرسول و هب معه الً دار مبً جهل وقال 

 ومحضر المال

 -ْصٍٚ ايٛسٞ َٚٛق  ايطٝد٠ خدجي١ :

  عندما نزل الوحً  علً الرسول فً ؼار حراء وعاد الً زوجته السٌدة خدٌجة مرتجفا خائفزا وروي لهزا

ل الكزل ما حدث له  فطمأنته وهدمت من روعه قائلة "  كال  وهللا ماٌخزٌك هللا مبدا إنك لتصل الرحم وتحمز

 ن وتكسب المعدوم ، وتقري الضٌؾ وتعٌن علً نوائب الحق " 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

   لجأت السٌدة خدٌجة الً مهل العلم ف هبت الً إبن عمها " ورقة بن نوفل " لٌقص علٌه الرسول ماحدث

فززأخبره بأنززه النززاموس )جبرٌززل( الزز ي نزززل علززً موسززً فأخزز ت السززٌدة خدٌجززة تبززث فززً نفززس الرسززول 

 لً الحق ل لك ظل الرسول طٌلة حٌاته ٌ كر فضلها وٌترحم علٌها .ايستمرار والثبات ع

 َساسٌ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ: 
 املسس١ً املد١ْٝ املسس١ً امله١ٝ

 .كانت فً مكة -1

 . عام 13استمرت  -2

 . تعرض المسلمون فٌها لإلضطهاد وايٌ اء من قرٌش -3

 . بدمت فً المدنٌة حتى وفاة النبً -1

 . تسنوا 11استمرت  -2

 . مرحلة تأسٌس الدولة ايسالمٌة -3
 

 : املسس١ً امله١ٝ -أٚال  
 -َست املسس١ً امله١ٝ مبسسً ني ُٖ  :

 - ايدع٠ٛ ايطس١ٜ :) أ ( 

وقزد بزدم الرسزول بزدعوة األقزربٌن منزه  –تمٌززت بالكتمزان والسزرٌة لتجنزب م ي قزرٌش  –سنوات  3استمرت 
بلزػ عزدد مزن مسزلموا فزً  –تربٌزة مصزحابه وتعلزٌمهم القزرآن الكزرٌم واختار دار األرقم بن مبً األرقزم مركززا ل

مسززلما معظمهززم شززباب ( وكززانوا ٌمثلززون جمٌززع بطززون قززرٌش  وخٌززرة قززومهم   61نهاٌززة المرحلززة السززرٌة )
مزوالً  14ومكثرهم من الوجهاء والسادة الز ٌن مقبلزوا علزً ايسزالم بزدافع إٌمزانهم بزه  ولزٌس بزدافع دنٌزوي )

 وجهاء وسادة (   . 31 –من النساء  12 –خارج قرٌش  من 3 –وعبٌد 
 -ايدع٠ٛ ادتٗس١ٜ :)ب( 

سنوات من الدعوة السرٌة وبعد تربٌة مصحابه علً مسس عقائدٌة وتعبدٌة وخلقٌة جاءه األمر من هللا  3بعد  

 بأن ٌظهردٌنه فقال تعالً )فاصدع بما تز مر ومعزرض عزن المشزركٌن ( فخزرج النبزً وعزرض علزً بنزً عبزد

المطلزب الززدعوة ايسززالمٌة ثزم دعززا الٌهززا النزاس علززً إخززتالؾ القبائزل والبلززدان وتتززبعهم فزً األندٌززة والمحافززل 

 . واألسواق

 -أض يٝب قسٜؼ ملٛاد١ٗ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ :
لم تهتم قرٌش فً البداٌة بالدعوة واعتبرت دعوة الرسول لبنً عبد المطلب  مسزألة داخلٌزة واكتفزت بمقاومزة 

لهب )عبزد العززي بزن عبزد المطلزب( وممثالزه لهزا ولكزن حٌنمزا جهزر الرسزول بالزدعوة معلنزت قزرٌش عمه مبً 

 معارضتها له ا الدٌن واتخ ت مسالٌب عدة لمقاومتها وهً 

 سسب ايػ ٥ع ت ٚاألن ذٜب -  1

 رمت قرٌش من خٌر وسٌلة هً نشر الشائعات واألكا ٌب 

  اتهموا النبً   اختارت الوقت والمكان المناسبٌن ففً موسم الح
 بالك ب والسحر والزعامة والشهرة .

  حرصوا علً التنظٌم الجٌد باالتفاق فً القول والفعل واختاروا
شخصٌات  ات تأثٌر مثل مبً لهب عم الرسول والولٌد بن المؽٌرة 

 .من مكبر سادة قرٌش لإلستهزاء بالنبً ومصحابه

 املف ٚض ت ٚاملط َٚ ت - 2

 والمساومات  من خالل : لجاوا ألسلوب المفاوضات- 
 هبوا الً مبً طالب باعتقاد من -:  التفاوض عن طرٌق  عمه مبً طالب

 له تأثٌر علً الرسول وقادر علً من ٌثنٌه عن هدفه
عرضوا علٌه المال والسلطة مقابل ترك الدعوة -: التفاوض مع الرسول

 إال انه رفض .
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

نا فأنواى عناا فقااب أباٌ طالاط لزهللاٌب اا  ال  اا علَاى         فقالٌ إن ابن اخَى هذا قد أسان فا  دٍنناا ًم ا د   

ًهلللم إن بنا  عكاه ها زع سعكاٌا أناه عا ىٍوم فا  ناادٍوم ًم ا دهم فانغاى عان أساهام فحلا  الزهللاٌب               

بضصزي إىل ال كاع فقاب عزًن هذي الصكس قالٌا نعم قاب ًاا ماا أناا بأقادر ان أدا ماا بعباػ باى مان أن ٍصاع          

 من نار فقاب أبٌ طالط ًاا ما كذظ ابن أخ  قط فاجعٌا راشدٍن . أحد من هذي الصكس شعلة

 اإلٜرا٤ ٚاي عرٜب - 3

  بعد فشل الشائعات حاول المشركٌن النٌل من المسلمٌن فاتجهوا موال
الً العبٌد والضعفاء ثم اتسعت لتستهدؾ كل المسلمٌن خاصة بعد 

 انتشار الدعوة وانضمام األشراؾ لها 

 كر وعثمان بن عفان والزبٌر بن العوام  ومبً تعرض الرسول ومبً ب
 عبٌدة بن الجرا  وؼٌرهم لإلٌ اء 

  ًاحتمل المسلمٌن ملوانا من الع اب مما دفع بعضهم للهجرة ال
 الحبشة

املك طع١  اإلق ص د١ٜ  – 4
 ٚاإلد ُ ع١ٝ

  مجمعت قرٌش علً انهاء ايسالم بقتل النبً فلما علم مبً طالب جمع
ٌحموا النبً فً شعب مبً طالب فوافقوا جمٌعا  بنً هاشم وممرهم من

 مسلمهم وكافرهم إما حمٌة وعصبٌة او إٌمانا وسالما .

  ردت قرٌش علً ه ا التحدي ببصدار وثٌقة لمقاطعة بنً هاشم
وحصارها إقتصادٌا وإجتماعٌا حتً ٌسلموا رسول هللا لٌقتلوه وعلقوا 

 -الوثٌقة فً جوؾ الكعبة وقد جاء فٌها :
قطع الطعام عن المحاصرٌن        -        

البٌع وال شراء معهم وال زواج وال نتزوج منهم   -    

  لبث الحصار ثالث سنوات  فى حصار فلم ٌبق ممامهم سوي ورق
الشجر فأكلوه وبعض المئونة من بعض مصهارهم وهك ا صبر 
المسلمون حــــتً قٌض هللا بعض مشراؾ قرٌش الـــتً تربطهم 

 م فخرجوا ونقضوا الصحٌفة وفكوا الحصار . زهٌرقرابة ببنً هاش

 أض يٝب ايسضٍٛ ملٛاد١ٗ عدا٤ قسٜؼ : 
مدرك الرسول ان الدعوة بالحكمة والموعظة الحسزنة مشزد مثزرا مزن اسزتخدام  .  الحكمة والموعظة الحسنة:1

 . القوة ومن الدخول فً حرب بٌن مبناء قرٌش ٌعنً تفكك المجتمع وانهٌاره

كان الرسول ٌحث المسلمٌن علً الصبر  والتحمل وٌمكن تأمزل قولزه " صزبرا آل ٌاسزر  حمل :. الصبر والت2

 . فبن موعدكم الجنة "

كززان الرسززول ومصززحابه ٌشززعرون بحجززم المسززئولٌة الضززخمة وكززان لززدٌهم ايصززرار . إنقززا  المستضززعفٌن : 3

لعبٌزد كشزراء مبزو بكزر لزبالل بزن والرؼبة علً تحملها ول لك حرصوا علً إنقا  المستضعفٌن فقزاموا بشزراء ا

 . ربا 

مع زٌادة التع ٌب والتنكٌل بالمسلمٌن كان التفكٌر فزً  : . البحث عن مراكز جدٌدة لنشر ايسالم خارج مكة4

 مكان آخر آمن للمسلمٌن فرارا بدٌنهم من بطش قرٌش وإنقا ا للدعوة ونشرها خارج مكة
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 اهلذس٠ ايٞ اذتبػ١ :  -أ 
 ً الحبشة علً مرحلتٌن :تمت الهجرة ال

 :فً العام الخامس من البعثة  

 :فً العام السابع من البعثة  

مثناء حصار قرٌش لبنً هاشم وقد اختارها الرسول ألن ملكها علً دٌن سماوي وكان معروفا بالعدل وال ٌظلم 

  . عنده محد

وعبد هللا بن مبً ربٌعة "  عندما علم كفار قرٌش بهجرة المسلمٌن الً الحبشة مرسلوا " عمرو بن العاص

إلٌها محملٌن بالهداٌا الً ملكها النجاشً لٌعٌد الٌهم المسلمٌن ولكن رفض النجاشً مطلبهم طالبا منهم 

الفرصة حــتً ٌسمع من المسلمٌن مثلما سمع منهم لٌستطٌع الحكم علٌهم فأرسل فً طلب مصحاب رسول هللا 

 ودار بٌنهم حوار كما ٌلً : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زس١ً ايسضٍٛ ايٞ ايط ٥  :  -ب 

الخناق علٌه  فً العام العاشر من البعثة اشتد اٌ اء قرٌش للرسول بعد وفاة زوجته وعمه مبو طالب وضٌقت

فكان بحاجة الً مكان جدٌد لنشر الدعوة فعزم الرسول علً الخروج الً الطائؾ ممال فً ان تكون مفضل حاال 

لالٌ اء حــتً ادمٌت قدماه الشرٌفتان وسالت  حبشة فقد تعرض الحبٌبتكن مثل ال الطائؾ لم من مكة ولكن

 منها الدماء ثم دعا ربه وعاد إلً مكة .

 ايطٛاف عًٞ ايكب ٥ٌ ٚاهلذس٠ ايٞ املد١ٜٓ : -ز 
بعد العودة من الطائؾ بدم الرسول ٌعرض نفسه علً القبائل فزً مواسزم الحز  لٌطلزب مزنهم ايٌزواء والنصزرة 

رجال فدعاهم النبً إلً ايسالم فأجابوه وعادوا الً ٌثرب ٌحدثون  6رب من الخزرج وعدده ومنهم وفد من ٌث

 الناس عن ايسالم .
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ايع ّ ايج ٢ْ عػس َٔ ايبعج١ : بٝع١ ايعكب١ األٚيٞ : )بٝع١ ايٓط ٤(
 مززر عززام كامززل والززدعوة تأخزز  وضززعها بشززكل جدٌززد فززً ٌثززرب وبعززد انقضززاء هزز ا العززام وفززً موسززم الحزز  

رجال من األوس والخزرج وقابلوا الرسول عند العقبة )مكان بٌن مكزة ومنزً( وبزاٌعوه علزً ايٌمزان  12جاء 

 .خالق وسمٌت " ببٌعة النساء " باهلل ورسوله ومكارم األ

 عػس َٔ ايبعج١ : ايج ٢ْ ايع ّ  )ايبٝع١ ايهربٟ( :بٝع١ ايعكب١ ايج ١ْٝ 
رجال وإمرمتٌن( باٌعوا الرسزول  73والخزرج وكان عددهم ) فً العام التالً التقً الرسول مع وفد من األوس

علً الدفاع عزن ايسزالم ونصزرته وسزمٌت بالبٌعزة الكبزري وهكز ا بزاٌع االنصزار رسزول هللا وبعزد البٌعزة طلزب 

مزن األوس وكزان الهزدؾ مزن  لزك توحٌزد الصزؾ لتحقٌزق هزدؾ  3من الخزرج و  5نقٌبا  12الرسول انتخاب 

 واحد 

 سب عًٞ اإلضالّ :أضب ب إقب ٍ ٜج
 . معرفة ٌثرب بأمر الرساالت وقرب ظهور النبً محمد من ٌهود ٌثرب

 .تمٌز مهل ٌثرب بالرقة واللٌن وعدم التكبر 
 

   املسسً٘ املدْٝ٘  أٍٚ َٔ أطًل ع٢ً ٜجسب املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ ايعجُ ْٕٝٛ 

 : ٜٔاهلذس٠ ايٞ املد١ٜٓ ٚاض كساز املٗ دس- 
نٓجزج انً ٌثزب فزارا تذٌُٓى يٍ قزٌش ٔحأند قزٌش يُعٓى يٍ انخزٔج تانخطف أيز انُثً أصحاتّ تا  

أٔ انسجٍ ٔنى ٌثق يع انزسٕل فً يكح اال انقهٍم يٍ انًسهًٍٍ فقزرخ قزٌش عقذ إجرًاعا فً " دار انُذٔج " 

 ٔقزرخ فٍّ قرم انزسٕل فً تٍرّ نًُعّ يٍ انٓجزج فأعهى هللا َثٍّ تانًؤايزج ٔأيزِ تانٓجزج .

ٔذثذأ يع ْجزج انزسٕل صهً هللا عهٍّ ٔسهى انً ٌثزب " انًذٌُح انُثٌٕح "    

 : اي دطٝط يًٗذس٠ 
اخرار "  عهً تٍ أتً طانة " نٍُاو فً فزاشّ حرى ٌؤدي انٕدائع انـــرً نذٌّ نهُاس .  -1  

. ًُٓااسرخذو ْٕ ٔصاحثّ طزقا غٍز يأنٕفح نهٓجزج انً ٌثزب نرضهٍم انًشزكٍٍ أثُاء انثحث ع -2  

خزج انُثً نٍهح انٓجزج يرجٓا انً تٍد أتً تكز انصذٌق ٔانذي كاٌ قذ أعذ راحهرٍٍ ثى ذٕجٓا تًٓا انً  -3

أٌاو . 3غار ثٕر ٔأقايا فٍّ   

 -االض ف د٠ َٔ غدصٝ ت َ عدد٠ َٓٗ  :
 عبد هللا بن مبً بكر لرصد تحركات المشركٌن  -
 مسماء بنت مبً بكر للتموٌل واألمداد -
  بن مرٌقط لمعرفة طرق الصحراء .عبد هللا -
وبنجا  الهجرة وصل النبً إلً ٌثرب وكان استقبال مهلها اسزتقبال عظٌمزا فكزان ٌزوم فزر  وابتهزاج لزم   -

تززر ٌثززرب مثلززه مززن قبززل وبعززدها بززدم النبززً صززلً هللا علٌززه وسززلم مرحلززة بنززاء دعززائم الدولززة ايسززالمٌة 
 . ومواجهة األخطار الداخلٌة والخارجٌة
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 يدزع ايج يحا
 

 -أضب ب اخ ٝ ز املد١ٜٓ َٛطٓ  يًٗذس٠ :  -أٚال::
 األمر ايلهً بالهجرة الٌها  -

 مباٌعة مهل ٌثرب للرسول ومناصرتهم له فً بٌعـــتً العقبة  -

 : أسٛاٍ اجمل ُع يف املد١ٜٓ عٓد قدّٚ ايٓيب
  -تشكل المجتمع فً المدٌنة من :

 -قبائل األوس والخزرج وؼٌرهم : -1

 :وٌتمركزون فً  -قبائل الٌهود : -2

 .بنو النضٌر فً وادي بطحان * 

 .بنو قرٌظة فً وادي مهزور* 

 . بنو قٌنقاع سكنوا فً الوسط* 

 

 ايعالق١ بني ايكب ٥ٌ يف املد١ٜٓ 
 :َسس١ً ايٛف م 

ا لنشر دٌنهم بٌن الٌهود والقبائل العربٌة الموجودة فً المدٌنة فقد سالموهم ومحسنوا التعامل معهم ولم ٌسعو

 بٌن الناس

 َسس١ً ارتالف ٚتهٜٛٔ األسصاب :

تززأتً بعززد هجززرة قبائززل األوس والخزززرج الززً المدٌنززة عقززب انهٌززار سززد مززأرب فززً الززٌمن ومززع بززدء تحسززن  

 موضاعهم فً المدٌنة بدم الٌهود فً الشعور بأن هناك منافسا لهم .

 -: زد فعٌ ايٝٗٛد عًٞ حتطٔ أسٛاٍ األٚع ٚارتصزز يف املد١ٜٓ

  عقد الٌهود بداٌة األمر هدنزة مزع القبائزل العربٌزة اتفقزوا فٌهزا علزً التعزاٌش سزوٌا والزدفاع عزن المدٌنزة

 ولكن سرعان مانقضوا الهدنة بل وصل االمر الً قتل الكثٌر من األوس والخزرج 

 فرقزة مع استمرار تحسن محوال األوس والخزرج سعً الٌهود يستعادة مكانتهم وبزدموا فزً بز ر بز ور ال

فأقاموا التحالفات للتفرٌق بٌن االوس والخزرج مثزل )تحزالؾ بنزً النضزٌر وبنزً قرٌظزة مزع األوس ( و 

 )تحالؾ بنو قٌنقاع مع الخزرج( 

  اشززتعلت الفززتن وزاد الشززقاق بززٌن األوس والخزززرج  لتسززتمر فززً دائززرة مززن الحززروب آخرهززا ٌززوم ب عززاث

 وا الحروب والخالفات الـــتً منهكت قواهم والـــتً لم ٌخلصهم منها سوي الرسول بعد من سئم

  األوضاع فً المدٌنة كانت ؼٌر مستقرة وٌسٌطر علٌها التوترحٌث قبل األوس والخزرج الدعوة للزدخول

 فً ايسالم مما الٌهود فرفضوها من  الٌوم األول خوفا علً موضاعهم ومكانتهم االقتصادٌة .

 سول الً ارساء دعائم الدولة الجدٌدة فبدم الرسول فً وضع بعد دخول ايسالم المدٌنه المنورة سعً الر

اللبنات األولً كدعائم يقامة دولة إسالمٌة قائمة علً العدل والمساواة والتعاٌش مزع اعخزر دون تمٌٌزز 

 بسبب الجنس واللون والدٌن واللؽة .

 

 اإلضللللال١َٝ  ايدٚيلللل١ بٓلللل ٤  دعلللل ٥ِ -3
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 دع ٥ِ بٓ ٤ ايدٚي١ اإلضال١َٝ   

 -: بٓ ٤ املطذد -1

 ٌام دولة ايسالم حٌث شٌد المسجد فً المكان ال ي بركت فٌه ناقته وشارك مصزحابه هو الدعامة االولً لق

 -: وقد تعددت مدوار المسجد لمكانته الكبٌرة بٌن المسلمٌن ومن ه ه األدوارفً البناء 

 مكانا للصالة والعبادة . 

 مدرسة ٌتفقه فٌها المسلمون ممور دٌنهم . 

 ملتقً للمسلمٌن لتحقٌق الوحدة واأللفة . 

 مأوي للصحابة من المهاجرٌن إلً المدٌنة .  

 مركزا يدارة شئون الدولة العسكرٌة والسٌاسٌة .  

 مرسً الرسول العدٌد من القٌم الدٌنٌة فً خطبته األولً فً المسجد النبوي. 

 :املؤاخ ٠ بني املٗ دسٜٔ ٚاألْص ز  - 2
دعوهم الً األخزوة والتعزاون وهزً م اخزاة لقد فرضت األوضاع الجدٌدة علً المهاجرٌن واألنصار مسئولٌة ت 

مقوي من م اخاة الرحم وكان األنصار علً مستوي ه ه المسئولٌة فواسوا المهاجرٌن وآثروهم علزً انفسزهم 

وقززد ترتززب علززً هزز ه الم اخززاة حقززوق بززٌن المتززنخٌن شززملت التعززاون المززادي والرعاٌززة والنصززٌحة والتزززاور 

 والمحبة وايٌثار .

  دفعت ايسضٍٛ يًُؤاخ ٠ بني املٗ دسٜٔ ٚاألْص ز: األضب ب اييت--- 
 :ْفط١ٝ ٚددا١ْٝ 

 مراد الرسول من ٌعال  حنٌن المهاجرٌن لمكة وٌحببهم فً سكنً المدٌنة و لك بتأصٌل العالقة بٌنهم وبٌن  

 األنصار  من مهل المدٌنة المستقرٌن بها .

 : اق ص د١ٜ
   ولززم تكززن لهززم خبززرة بالزراعززة مو الصززناعة الزز ٌن ٌشززكالن كانززت خبززرة المهززاجرٌن العملٌززة هززً التجززارة

مساسٌن مهمٌن فً إقتصادٌات المدٌنة ول ا لم ٌستطٌع المهاجرٌن بسبب عدم قزدرتهم علزً ممارسزة التجزارة 

مما ترتب علٌه عدم تمكنهم من شق طرٌقهم فزً المجتمزع الجدٌزد بسزهولة فزأراد النبزً بالم اخزاة ازالزة هز ه 

  العقبة ايقتصادٌة

 : إد ُ ع١ٝ
   كانت عالقة المهاجرٌن بالمجتمع الجدٌد حدٌثة فقد تركوا مهلهم ومصحابهم بمكة فأحسوا بالؽربة

 والوحشة فضال عن من مشكلة معٌشتهم وسكناهم كانت تواجه الدولة الناشئة 

  : َٛق  األْص ز 
م مما كان له عظٌم األثر فً نفوس كانوا علً استعداد كامل للتعاون مع المهاجرٌن وتقسٌم الممتلكات بٌنه

المهاجرٌن فبنهم لم ٌروا قوما محسن مواساة وال محسن عطاءا من األنصار فقد كفوهم الم ونة ومشركوهم 

 معاٌشهم . فً
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : ايٓ  ٥ر املرتتب١ عًٞ املؤاخ ٠ 

 تقوٌة الجبهة الداخلٌة وبناء مجتمع مترابط . 

 ساس العقٌدة ووحدة األمة إنهاء العصبٌات القبلٌة وجمع الناس علً م. 

  مواساة األنصار للمهاجرٌن ال ٌن تركوا دٌارهم ومموالهم لنصرة دٌن هللا. 

  ًاستطاع النبً انشاء مجتمع جدٌد ٌقوم علً الحب وايٌثار لٌمثل معظم مجتمع عرفه التارٌح وب لك مرس

 الكثٌر من القٌم اينسانٌة الـــتً لم ٌكن للمجتمع عهد بها قبل  لك .

 : ايصشٝف١ )دض ٛز املد١ٜٓ(  -3

مقزر نصت الصحٌفة على ان المسلمٌن ممة واحدة ، التكافل االجتماعى بٌن فصائل الشزعب حماٌزة مهزل ال مزة 

 الرسول وثٌقة ت كد دعائم الدولة المدنٌة سمٌت بالصحٌفة مو الكتاب ومطلق علٌها " دستور المدٌنة "

 الهدؾ منها : 

ة فئات المجتمع فٌعرؾ كل فرد ماله من حقوق وماعلٌه من واجبات و لك لٌتعاٌش تنظٌم العالقات بٌن كاف -

 الجمٌع فً وطن واحد ٌتساوي فٌه الجمٌع دون من ٌكون ألحد مفضلٌة علً محد . -

 كما مرست مبدم التعاٌش السلمً مع اعخر بشكل ٌسمح لألدٌان األخري بالعٌش مع المسلمٌن بحرٌة   -
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : ايبٓ ٤ االق ص دٟ – 4
 كان البد من إقامة نظام إقتصادي قوي تستطٌع الدولة الولٌدة تخطً ماواجهته من عقبات تمثلت فً :  

 مضحً المهاجرون بال سكن وال مال مو عمل بعد من فروا من بطش المشركٌن . 

 صعوبة استٌعاب المدٌنة لألعداد التً هاجرت الٌها . 

 ر الزراعة القائم علٌها اقتصاد مهل المدٌنة عدم خبرة المهاجرٌن بأمو. 

 نٝ  جنض ايسضٍٛ يف إداز٠ ٖرٙ األش١َ ألق ١َ ت١ُٝٓ شزاع١ٝ ؟
 -إسٝ ٤ األزض : – 1

بدم الرسول ببحٌاء األرض الزراعٌة المهملة وفقا للمبدم ال ي مرسزاه " مزن محٌزا مرضزا مواتزا فهزً لزه " فقزد 

قطع الزبٌر بن العوام مرضا بالمدٌنة اسزتثمرها فزً الزراعزة وزرع مقطع علً بن مبً طالب عٌونا بٌنبع وقد م

 األراضً المتروكة فأقطع بالل بن الحارث معادن بناحٌة الفرع بالقرب من المدٌنة .

  -تٓعِٝ ايسٟ : – 2
قام الرسول بتنظٌم مرض المدٌنة واقتصادها بحٌث ٌتحقق نسٌ  اسالمً جدٌد للمجتمع الولٌد كمزا قزام بتنظزٌم 

 عمل بمٌاه الري الـــتً تفٌض من مودٌة المدٌنة النبوٌة ونظم مٌاه مودٌة المدٌنة كوادي بطحان ووادي قناة . ال

 -إْػ ٤ ضٛم املد١ٜٓ : – 3
حدد الرسول موضزع السزوق لعلمزه من االسزتقرار ال ٌقزوم إال بزه فهزو مصزدر التكسزب والتجزارة والحزرؾ وقزد 

  .المناخة" عرؾ السوق باسم " سوق المدٌنة مو سوق 

 :تأَني ايدٚي١ ٚمح ٜ ٗ  - -4

  اصبح الكٌان الجدٌد للدول االسالمٌة فً حاجة الً قوة تدافع عنه وتحمٌه من األخطار التً تواجهزه لزٌس

 ه ا فحسب بل إنه بحاجة لنشر الرسالة الجدٌدة لكل منحاء العالم

 حابه علزً فنزون القتزال والتخطزٌط ومع نززول اي ن بالقتزال بزدم رسزول هللا فزً إعزداد الجزٌش وتزدرٌب مصز

والتدرٌب والتسزلٌح محزددا هدفزه وهزو الحفزاظ علزً كٌزان الدولزة وصزد هجمزات المعتزدٌن ولز ا سزاهمت 

السراٌا والؽزوات فً بسط هٌمنة الدولة الولٌدة حـــتً الٌفكر محزد فزً مواجهتهزا وكسزب بعزض القبائزل 

 ٌنة وتحٌٌد قبائل مخري فً الصراع الدائر بٌن مكة والمد

  وكان ٌشارك فً التدرٌب كل مزن لزه القزدرة علزً الحزرب مزن الرجزال لز ا قزام النبزً بعمزل إحصزاء للرجزال

القادرٌن علً الحرب فً السنة األولزً مزن الهجزرة وقزد ظهزرت مسزماء المعزة فزً قٌزادة الحزروب ممثزال 

 حمزة بن عبد المطلب وعلً بن مبً طالب وخالد بن الولٌد .

 ٌا والؽزوات قزد تجلزت عزن عبقرٌزة سٌاسزٌة وعسزكرٌة شزهد بهزا العزالم لرسزول هللا وكانت البعوث والسرا

حٌث استطاع بما وهبه هللا من صفات والتشاور مع مهل الخبرة والرمي من الصحابة من ٌواجه األخطزار 

 الـــتً واجهته فً بناء الدولة ايسالمٌة وتدعٌم مواصرها .
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 ايدزع ايسابع
 

 
 
 

 

 

 

 

 ط ز ايداخًٝ٘اٚال االخ : 
 : ( املٓ فك1ٕٛ)

تزعم ظاهرة النفاق فً المدٌنة المنورة بعد الهجرة " عبد هللا بن مبً بن سلول " محزد زعمزاء الخززرج وكزان 

هـ حٌث شعروا بضعؾ مكانتهم وفقدها  2مشركا ثم دخل فً االسالم هو ومجموعة من منصاره بعد ؼزوة بدر 

بهدؾ زعزعة االستقرار وإثارة الفتن فً الدولزة يسزقاطها وقزد اسزتخدم  فأظهروا ايسالم ومبطنوا الكفر و لك

 المنافقون عدة مسالٌب للنٌل من الدولة ايسالمٌة فً المدٌنة والـــتً تتضح فً ما ٌلً :

 

 ست ٚي١ غل ايص  اإلضالَٞ - 1

  من خالل محاولة تفتٌت صفوؾ المسلمٌن و ظهر  لك جلٌا بعد هزٌمة

ٌث بدم المنافقون ٌطالبون إلً دٌنهم وايتصال المسلمٌن ٌوم محد ح

بقرٌش لطلب العفو منهم إلً جانب محاولتهم للوقٌعة بٌن األنصار 

 والمهاجرٌن .

 ْػس ايػ ٥ع ت ٚاإلفرتا٤ات - 2
  وكان  لك بالطعن فً معراض المسلمٌن ومنها نشر شائعات

وافتراءات علً السٌدة عائشة رضً هللا عنها وقد نزل القرآن 

 رئها وسمً  لك " حادث ايفك "ٌب

 بٓ ٤ َطذد ضساز- 3

  بنً المنافقون مسجدا بعٌدا عن مسجد الرسول ومسموه مسجد ضرار

سجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن وال ٌن اتخ وا ملقول هللا تعالً " 

من قبل ولٌحلفن إن  الم منٌن وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله

 " مردنا إال الحسنى وهللا ٌشهد إنهم لكا بون

   وكان ه ا المسجد مركزا للتنمر والتحرٌض ضد المسلمٌن وقد ممر

 الرسول ببحراقه

 

 املٓلٛز٠  املدٜٓل١  يف اإلضال١َٝ ايدٚي١ ٚادٗت اييت األخط ز -4
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=691&idto=691&bk_no=49&ID=702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=691&idto=691&bk_no=49&ID=702#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=691&idto=691&bk_no=49&ID=702#docu
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 اي ش ي  َع أعدا٤ اإلضالّ- 4

 لصؾ من الداخل بل تحركوا نحو الخارج لم ٌكتؾ المنافقون بشق ا

 وعقدوا تحالفات مع معداء الدولة ايسالمٌة وكان من مظاهر  لك :

  ًتخا ل المنافقٌن مع رسول هللا فً ؼزوة محد وعودة عبد هللا بن مب

 بن سلول بثلثً الجٌش

  تحرٌض المنافقٌن لبنً النضٌر علً قتال النبً وتشجعٌهم علً  لك

 بالقتال معهم 

 هـ مثناء الحصار والعودة الً 5جع المنافقٌن فً ؼزوة األحزاب ترا

 المدٌنة تاركٌن الرسول ومصحابه فً مواجهة تحالؾ المشركٌن 

  هـ بحج  واهٌة  5رفض المنافقٌن الخروج إلً ؼزوة تبوك سنة

 مخافة لقاء الروم 

 

طسٜك١ تع ٌَ ايسضٍٛ َع املٓ فكني  

 ٌقال عنه منه ٌقتل مصحابهرفض النبً قتل المنافقٌن حـــتً ال . 

  تفتٌت تجمع المنافقٌن والتح ٌر من كٌدهم ووعدهم بخزي الدنٌا وع اب االخرة. 

  ترتب علً  لك تراجع الكثٌر من المنافقٌن واعت روا للرسول ومصحابه بعزد من نزلزت آٌزات القزرآن الكزرٌم

 .كاشفة لهم 

 اق فزً المدٌنزة ومصزبح حضزورهم ضزعٌفا و لزك فزً بعد وفاة عبد هللا بن مبً بن سلول تراجعت حركة النف

 العام العاشر من الهجرة .

 : ( ايٝٗٛد2) 
عندما اقام الرسول دعائم دولته وضع دستورا ألهل المدٌنة ٌنظم  العالقة مع الٌهزود وٌز من لهزم حٌزاة كرٌمزة 

د بمزا ورد فزً دسزتور وٌلزمهم بواجبات منهزا حماٌزة المدٌنزة وعزدم التعزاون مزع معزدائها لكزن لزم ٌلتززم الٌهزو

 المدٌنة وبدءوا بالتحرك للقضاء علً ايسالم واتبعوا فً  لك مسالٌب عدة وهً :
 

 تػٜٛ٘ صٛز٠ ايٓيب ٚاإلضالّ- 1

سعً الٌهود لتشوٌه صورة ايسالم والنبً بهدؾ تنفٌر الناس منه 

ولخطورة تهدٌد ايسالم علً مصالحهم وعقٌدتهم ؼٌر الصحٌحة 

وا علً حرمات المسلمٌن كما حدث فً ؼزوة فبثوا الشائعات وتعد

 بنً قٌنقاع بتعدٌهم علً المرمة المسلمة .

اي ش ي  َع املػسنني ضد  - 2
 ايدٚي١

  حرض ٌهود بنً النضٌر مشركً مكة علً قتال المسلمٌن

 . وؼزو المدٌنة

  نقض ٌهود بنً قرٌظة العهود مع النبً وتحالفوا مع

 . المشركٌن فً ؼزوة األحزاب

 ود خٌبر قرٌش واألعراب ضد المسلمٌن وسخروا حشد ٌه

  األموال ل لك



 

 
 

19 

 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 ست ٚي١ غل ايص  اإلضالَٞ - 3
بدم الٌهود فً التحرك لمحاولة شق الصؾ ايسالمً وتقطٌع مواصر 

المحبة بٌن المسلمٌن وإثارة العصبٌة القبلٌة ولقد ظهر  لك جلٌا فً 

 محاولة الوقٌعة بٌن األوس والخزرج .

 اب ٝ ٍ ايٓيبست ٚي١  - 4

كانت احدي الوسائل التً لجأ لها الٌهود لمحاربة الرسول هً محاولة 

 -اؼتٌاله ومن ممثلة  لك :

خرج النبً فً نفر من مصحابه إلً بنً النضٌر فاستقبلوه فً  -1

بشاشة ثم تشاوروا فً قتله واتفقوا علً القاء صخرة علٌه من فوق 

سماء بما عزموا علٌه جدار كان ٌجلس بالقرب منه فجاءه خبر ال

فانطلق النبً ومصحابه عائدا الً المدٌنة ومعد جٌشا وؼزا بنً 

 هـ 4النضٌر سنة 

 محاولة دس السم لرسول هللا لٌأكل منها  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َٛاد١ٗ ايٓيب يًٝٗٛد : 
ٌانتهم قام النبً بطرد ٌهود بنً النضٌر وبنً قٌنقاع من المدٌنة وقتل رجال ٌهود بنً قرٌظة لؽدرهم وخ

وتحالفهم مع المشركٌن فً ؼزوة األحزاب وهزمهم فً خٌبر وانتهً وجودهم فً شبه الجزٌرة العربٌة فً 
 عهد الخلٌفة" عمر بن الخطاب "

 ٖل2بص٠ٚ بين قٝٓك ع ع ّ 
 : قامت ؼزوة بنً قٌنقاع بعد ؼزوة بدر الكبري فً السنة الثانٌة من الهجرة و لك لألسباب التالٌة 

 -:أضب ب ايغص٠ٚ 
إظهار عداوة ٌهود بنً قٌنقاع للمسلمٌن حٌث لم ٌوفوا بالتزاماتهم كما حددتها الصحٌفة وعندما التقً النبً 
بالٌهود فً سوق بنً قٌنقاع وح رهم من مصٌر قرٌش لكنهم تحدوه وقالوا له " إنك لو قاتلتنا لعرفت منا نحن 

 الناس ومنك لم تلق مثلنا "

 -ايطبب املب غس يًغص٠ٚ :
إمرمة مسلمة تبٌع وتشتري فً سوق بنً قٌنقاع فجلست تبٌع عند صائػ ٌهودي فراودها لكشؾ وجهها  كانت

فأبت فعمد الٌهودي إلً طرؾ ثوبها فعقده إلً ظهرها دون من تعرؾ فلما قامت انكشفت سوءتها فضحك 

 فقتلوه . الٌهود علٌها فصاحت فوثب محد المسلمٌن علً الٌهودي فقتله فاجتمع الٌهود علً المسلم
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 -أسداخ ايغص٠ٚ :
نفد صبر الرسول من ٌهود بنً قٌنقاع فخرج لقتالهم وجعل لواء القٌادة فً ٌد " حمزة بن عبد المطلب "  

فلما علم الٌهود بقدوم النبً تحصنوا فً حصونهم فحاصرهم النبً خمسة عشر ٌوما ومنع عنهم كل مدد 

 المقاومة فاضطروا من ٌسلموا منفسهم .ومنزل هللا فً قلوبهم الرعب والخوؾ فٌأسوا من 

 -ْ  ٥ر ايغص٠ٚ :
رجل وتدخل رمس المنافقٌن عبد هللا بن مبً بن سلول وطلب من  711ممر النبً بربطهم وتوثٌقهم وكانوا  

النبً العفو عنهم وملح علٌه مكثر من مرة من ٌحسن فً حلفائه من الٌهود وتحت إصرار رمس المنافقٌن عفا 

 الهم من المدٌنة فخرجوا الً الشام وب لك تخلص المسلمون من ؼدرهم وخٌانتهم النبً عنهم ومج
 

 ث ْٝ  : األخط ز ارت زد١ٝ :  
 بكٝ د٠ قسٜؼ :( حت ي  املػسنني 1)
  .المشركٌن من القبائل واألعراب وتقودهم قرٌش  -

 .الروم وحلفائهم من عرب الشام   -

 .رة وقٌام دولته بالمدٌنة زاد حقد قرٌش بعد نجا  النبً فً الهج*    

 .مرسلت رسائل ت كد عداوتها وتهدٌدها ببعالن الحرب علً ايسالم فً المدٌنة *    

 .األخرى إلً المهاجرٌن  إحداهما إلً عبد هللا بن مبً بن سلول باعتباره محد زعماء المدٌنة *    

 . مكة مدرك المسلمون من علٌهم االستعداد لمواجهة خطر المشركٌن فً*    

 ضساٜ  )قبٌ بص٠ٚ بدز ايهربٟ(  ؟  4بصٚات ٚ  4مب تفطس : إزض ٍ ايسضٍٛ  

          لجمع المعلومات 

 معرفة  طرٌق تجارة قرٌش من مجل إضعافها اقتصادٌا 

  الرد علً تهدٌداتها وإثبات قوة المسلمٌن 

 : َست سسٚب ايٓيب َع املػسنني مبسسً ني- 
 ١ْٝ :املسس١ً ايج - املسس١ً األٚيٞ-

هززدفها الززدفاع وحماٌززة المدٌنززة وكٌززان الدولززة 
 هززـ حــززـتً ؼزززوة األحزززاب 2وتبززدم مززن العززام 

 . هـ 5 

هدفها الهجوم وانهاء تحالؾ المشزركٌن نهائٌزا 
وتبزدم مزن العززام السزادس الهجززري حـزـتً العززام 

 . الثامن بفتح مكة والطائؾ

 ايف ض األععِ  ٖل 8 ض َه١ ع ّ ف ْٚه فٞ بعسض منٛذز يغصٚات ايٓيب َع املػسنني ٖٚٛ :
 : أضب ب ايغص٠ٚ- 

هـ : منه من مراد من ٌدخل فً عقد محمد وعهده دخل فٌه ومن مراد من  6كان من شروط صلح الحدٌبٌة  -1

ٌدخل فً عقد قرٌش وعهدها دخل فٌه وبناء علً  لك دخلت قبٌلة خزاعة فً عهد الرسول ودخلت قبٌلة 

 بكر فً عهد قرٌش .

 ٌش علً العهد والمٌثاق فساعدت قبٌلة بكر فً العدوان علً قبٌلة خزاعة فقتلوا منهم الكثٌرلم تحافظ قر -2

خشٌت قرٌش من نتائ  العدوان فأرسلت مباسفٌان إلً الرسول لتعت ر إلٌه رسمٌا وتسعً لتجدٌد الصلح  -3

 ولكن كل محاوالت مبً سفٌان فً الصلح فشلت وبدم الرسول ٌعد العدة لفتح مكة .
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 -ادتٝؼ يف َه١ : خط ضري
قرر الرسول السٌر إلً مكة ومخفً عن الناس جهة الؽزوة حــتً  -1

 ٌأتً مكة فجأة

لما دخل مكة وهو واضع رمسه علً راحلته متواضعا هلل ٌقرم سورة   -2

الفتح وطاؾ بالبٌت الحرام وهدم االصنام وقال       ]وقل جاء الحق 

 ( .01ء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا[     )ايسرا

ثم صلً وقام بالل وم ن من فوق الكعبة فبكً الرسول ومصحابه  -3

بكاءا شدٌدا وكان من مثر عفو النبً عن مهل مكة دخول الناس فً 

دٌن هللا مفواجا ثم عاد النبً بعد دخول الطائؾ إلً المدٌنة وهك ا تم 

 الفتح األعظم ال ي معز هللا به دٌنه ورسوله والم منٌن 

 :للللسّٚ ( ايلللللللل2)
هـ وانطالق الدعوة ايسالمٌة وانتصاراتها وصلت كتب الرسول إلً الملوك  6بعد صلح الحدٌبٌة سنة 

واألمراء ٌدعوهم إلً ايسالم ومن ه الء ملوك الشام التابعٌن لحكم الروم فشعر الروم وحلفائهم فً الشام 

 -: لمواقؾ التالٌةا من خاللبخطورة ايسالم علٌهم فأظهرت الروم عدائها لإلسالم 

 . ايعتداء علً بعثة من الصحابة ٌدعون إلً ايسالم فً وادي القري -1

 . هـ 6قٌام شرحبٌل بن عمرو الؽسانً حاكم بصري بقتل مبعوث الرسول سنة  -2

 . تهدٌد الحارث بن مبً شمر الؽسانً حاكم دمشق ببعالن الحرب علً المدٌنة -3

 .لشام فقتلوا والً مدٌنة معان بعد إسالمه ايعتداء علً المعتنقٌن لإلسالم من مهل ا -4

 -ْ ٝذ١ يًُٛاق  ايط بك١ إختر ايٓيب إدسا٤ات َٔ أدٌ حتكٝل األٖداف اي  ي١ٝ :
 . فرض هٌبة الدولة ايسالمٌة لمنع تكرار حاالت العدوان -1
 . تأمٌن الدعاة إلً ايسالم -2
 .تأمٌن التجارة بٌن الشام والمدٌنة  -3
هـ وؼزوة تبوك 0معارك حربٌة بٌن المسلمٌن والروم ومنها سرٌة م تة  ومن ه ه ايجراءات الدخول فً -4

 .هـ "  0هـ والتً انتهت بتفرق الروم وحلفائهم عرب الشام ومن مهم الؽزوات " ؼزوة م ته 5
 

  ّ ٖل 8بص٠ٚ َؤت١ ف٢ مج د٣ األٚيٞ ع  
 : أضب ب ايغص٠ٚ- 

هـ وكان قتل  6لرسول الحارث بن عمٌر سنة قٌام شرحبٌل بن عمرو الؽسانً حاكم بصري بقتل مبعوث ا

 الرسل والسفراء ٌعنً إعالن الحرب فكان البد من تجهٌز الجٌش .

 : جتٗٝص ادتٝؼ- 
" وإن قتل زٌد فجعفر بن   ممر النبً بتجهٌز جٌش قوامه ثالثة آالؾ مقاتل وقاد الجٌش زٌد بن حارثة ثم قال

  مبً طالب وإن قتل جعفر فعبد هللا بن رواحه "
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : حتسى ادتٝؼ ٚاد ُ ع ق د٠ اذتسب- 
تحرك الجٌش ايسزالمً الزً الشزام واجتمزع قزادة الحزرب برئاسزة زٌزد بزن حارثزة فزً معزان )محافظزة بزاألردن 

حالٌززا( لمناقشززة الوضززع العسززكري حٌززث من المسززلمٌن لززم ٌكززن فززً حسززابهم مقابلززة جززٌش بهزز ا العززدد فبززدموا 

 ناك رمٌان ٌتشاورون فً ممرهم وماسٌفعلون فكان ه

 

 ايسأٟ ايج ْٞ ايسأٟ األٍٚ
إعالم الرسول فً المدٌنة وطلب المدد وانتظار الرد 

 من الرسول

مالقاة العدو ألنه لن ٌمهلهم انتظار الرد والعودة 

 ؼٌر محسوبة 

 وقد انتهً ايجتماع بالموافقة علً الرمي الثانً ومواجهة العدو

 -أسداخ ايغص٠ٚ :
)جنوب الكرك( وظن الرومان وحلفزائهم من إبزادة المسزلمٌن لزن تسزتؽرق مكثزر تحصن المسلمون فً م ته  -1

من ساعة مو ٌستسلموا لكنهم وجدوا شجاعة ال مثٌل لها استمرت سبعة مٌام عانوا فٌهزا األهزوال كمزا قتزل 

من الروم الكثٌرٌن وفشلوا فً إقتحام مواقع المسلمٌن رؼم كثرتهم فبعد استشهاد زٌد بن حارثزةفً الٌزوم 

السادس من القتال تولً الراٌة جعفر بن مبً طالب وعندما استشهد جعفر تولً عبزد هللا بزن رواحزه وظزل 

 ٌقاتل حـــتً استشهد وب لك قتل الثالثة ال ٌن ممرهم رسول هللا وكل  لك فً الٌوم السادس من المعركة 

عتبززاره مصززلح مززن ٌقززود معطززً المسززلمون خالززد بززن الولٌززد الراٌززة ولززم ٌمززض علززً إسززالمه ثالثززة مشززهر با -2

المسلمٌن فً ه ه الظروؾ ومدرك خالد بن الولٌد انه فً حاجة إلزً مكٌزدة حربٌزة تلقزً الرعزب فزً قلزوب 

 الرومان حـــتً ٌنجو بجٌش المسلمٌن بأقل خسائر ممكنة 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  خط١ خ يد بٔ ايٛيٝد : 
لولٌد بكامزل جٌشزه دون خسزائر جدٌزدة وتزم تقوم الخطة علً الخداع العسكري للرومان لٌنسحب خالد بن ا -1

 يالطالع فكط . لك من خالل عدة خطوات 

 . كتائب من الفرسان تخرج بعٌد عن م ته مثناء اللٌل -2

 . تؽٌٌر موضاع الجٌش فجعل المٌمنة مٌسرة والمٌسرة مٌمنة واستبدال مقدمة القلب بالم خرة -3

 . الصمود والهجوم السرٌع المتتالً -4

 يالطالع فكط ٗ  :تٓفٝر ارتط١ ٚجن س
تم الهجوم علً الرومان فً هجمات سرٌعة ومتتالٌة ودخلت كتائب فرسان من خارج م ته ورمي العدو  -1

تؽٌر الراٌات ووجوه المقاتلٌن وعنؾ الهجوم فأٌقن بوصول مدد للمسلمٌن فتقاعس الرومان وتراجعوا فً 
 الٌوم السابع من المعركة .

كل كتائب ٌحمً بعضها بعضا خوفا من مطاردة الرومان لهم مما ومع اللٌل بدم خالد اينسحاب فً ش -2
الرومان فظنوا من اينسحاب كمائن نصبها المسلمون لهم فلم ٌتبعوهم وب لك استطاع خالد من ٌعود بالجٌش 

 إلً المدٌنة دون خسائر جدٌدة وقد قتل من المسلمٌن عدد قلٌل جدا وقتل من الرومان مناس الٌعرؾ عددهم 

 -غص٠ٚ :ْ  ٥ر اي
 . مول معركة كبري وقعت بٌن المسلمٌن والرومان وحلفائهم من العرب -1

 .تعرؾ المسلمٌن حقٌقة الرومان ومسالٌبهم القتالٌة  -2

 . مقدمه لفتح بالد الشام وتحرٌرها من الرومان فً عصر الخلفاء الراشدٌن -3

مرة مخري وه ا ماحدث زعزعة هٌبة الرومان عند العرب ورفعت من معنوٌات المسلمٌن للقاء الرومان  -4

 هـ . 5فً ؼزوة تبوك 

 ٚف ٠ ايٓيب صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

مقام النبً دعائم الدولة ايسالمٌة وربً مصحابه من بعده بتز لٌل كزل جهزد دون ملزل مو كلزل صزبر علزً اال ي 

 والحصار ولزم ٌتنزازل عزن مبزاديء دٌنزه رؼزم التنكٌزل والتعز ٌب والمزوت وانتهزً بنصزر عزٌزز وتمكزٌن علزً

المشززركٌن والٌهززود والمنززافقٌن وجاءتززه وفززود العززرب والعجززم ٌززدخلون فززً دٌززن هللا مفواجززا ولمززا اكتمززل الززدٌن 

 12وشرٌعته واستقرت الدولة االسالمٌة ومدي نبزً هللا رسزالة السزماء إلزً األرض جزاءه المزوت فتزوفً فزً 

كمل المسززلمون الفتوحززات لنشززر م ودفززن بالمدٌنززة المنززورة وبعززد وفاتززه اسززت 632هززـ  /  11ربٌززع األول عززام 

 ايسالم حـــتً وصلت الدولة إلً حدود الصٌن شرقا إلً ؼرب موروبا

 
 

 

 َع أطٝب األَٓٝ ت ب يٓذ ح ٚاي فٛم
 أ/ عبد ايف  ح ايعصاش٣
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  ايج ١ْٝايٛسد٠ 
 

ل ايسزالم حٌزث شزهدت اسزتقرار بشزرٌا منز  تعد شبه الجزٌرة العربٌة جززءا ال ٌتجززم مزن تزارٌح الحضزارة قبز

آالؾ السنٌن وقد قامت بها ممالك ومدن كونت حضاراتها القبائل العربٌة ممالك وقبائل شزبه الجزٌزرة العربٌزة 

 قبل ايسالم .

بعد وفاة النبً صلً هللا علٌه وسلم بدمت الدولة ايسالمٌة عصر الخلفاء الراشدٌن وهو مكثر العصور  -1

 النبً ففٌه : مهمٌة بعد عصر

 تحددت مهم مالمح الدولة ايسالمٌة  -2

تأسست فٌها القواعد الراسخة فً السٌاسة وايدارة وشـــتـــً مناحً الحٌاة تلك الــتـــً سار علٌها  -3

 المسلمون فً حكمهم .

  -*أٚال: : َالَض ايدٚي١ اإلضال١َٝ عكب ٚف ٠ ايٓيب صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ :
  ض ٤ دع ٥ِ ايدٚي١ اإلضال١َٝبٝع١ ايطكٝف١ ٚازأٚال  

  -ايبٝع١ ارت ص١ : –أ 
عندما علم صحابة الرسول صلً هللا علٌه وسلم نبأ وفاته اجتمع األنصار فً سقٌفة بنً ساعدة الختٌار من 

ٌتولً ممر المسلمٌن بعد وفاة النبً صلً هللا علٌه وسلم حفاضا علً الدولة ايسالمٌة من بعد وفاته فالتفوا 

بن عبادة " زعٌم الخزرج " وعندما علم مبو بكر وعمر  نبأ اجتماعهم انضموا الٌهم وانضم اٌضا حول سعد 

بعض المهاجرٌن منهم " مبو عبٌدة عامر بن الجرا  " لٌجتمعوا علً رجل ٌخلؾ رسول هللا ودارت 

ة مهل السقٌفة المشاورات بٌن الطرفٌن واتفق الرمي فٌه علً مبً بكر الصدٌق خلٌفة لرسول هللا فكانت بٌع

 مول حدث تارٌخً تولدت عنه قٌام نظام الخالفة ايسالمٌة . 

  -ايبٝع١ ايع ١َ : –ب 
كانت فً مسجد الرسول صلً هللا علٌه وسلم فً المدٌنة النبوٌة حٌث باٌعه كافة المسلمٌن وبعد من انتهً 

نه  الـــ ي تسٌر علٌه المسلمون من بٌعته ومصبح خلٌفة للمسلمٌن صعد  علً المنبر وخطب فٌهم الم
 الدولة ايسالمٌة فً عهده .

 

 سللللللللللللسٚب ايللللسد٠    
 املستدٕٚ ْٛعني ُٖ  : -أْٛاع املستدٕٚ : – 1

 قوم كفروا بعد إسالمهم مثل طلٌحة األسدي واألسود العنسً ومسٌلمة الك اب ومن تبعهم .

 .قوموا ظلوا مسلمٌن ولكن منعوا الزكاة 

 -يسد٠ :أضب ب ا – 2
 .االرتباط برسول هللا صلً هللا علٌه وسلم علً رمس الدولة ايسالمٌة * 

 .ضعؾ ايٌمان وعدم فهم نصوص القرآن * 

 .الحنٌن إلً الجاهلٌة والرؼبة فً الهروب من تكالٌؾ ايسالم * 

 .كٌد القوي الخارجٌة لإلسالم * 

 .التنافس علً الزعامة * 

ٍ  ٚفل ٠  عكلب  اإلضلال١َٝ  ايدٚيل١  ايدزع األٍٚ   ايسضلٛ
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 -ؤال٤ املستدٜٔ :َٛق  أبٞ بهس ايصدٜل َٔ ٖ – 3
تخ  مبو بكر موقفا حازما حٌث قرر محاربة ه الء المرتدٌن علً الرؼم من من بعض الصحابة ومنهم عمر  -

 بهم فأمتنع الصدٌق عن  لك ورفضه بن الخطاب مشاروا علٌه بأن ٌتركهم وٌتألفهم حتى ٌتمكن ايٌمان من قلو

)  ي القصة ( مقرا  لمحاربة المرتدٌن متخ ا من منطقةمرسل مبو بكر عدة جٌوش بقٌادة صحابة رسول هللا  -

لواء وجعل علً  11الجٌش إلً  من توجههم لمحاربتهم فقام بتقسٌلقٌادة الجٌوش ايسالمٌة وقادتها ومنها كا

 كل لواء ممٌر وجعل القٌادة العامة لــ " خالد بن الولٌد " 

 -ْ  ٥ر سسٚب ايسد٠ : – 4
 .ة تحت راٌة ايسالم وتكوٌن الجٌوش ايسالمٌة إعادة وحدة القبائل العربٌ -

 .موضحت قدرة مبو بكر علً قٌادة الدولة ايسالمٌة وبروز بعض القادة مثل " خالد بن الولٌد  -

 . إتاحة الفرصة للقوات ايسالمٌة  االشتراك فً معارك كبٌرة مدت إلً توحٌدها مع بعضها -

 العربٌة لنشر ايسالم والدعوة الٌه .انطالق الجٌوش ايسالمٌة خارج الجزٌرة  -

 اعادت التوازن للموقؾ ايسالمً واالتحاد لشبه الجزٌرة العربٌة تحت قٌادة المدٌنة النبوٌة . -
 

 َٞفًطف١ ايف ض اإلضال  
رحمة للعالمٌن ومن سمى خرج المسزلمون ٌعلنزون كلمزة هللا عزوجزل وٌنشزرون  لقد بعث هللا النبى محمد  -

ون فى سبٌل هللا دما هم ومرواحهزم وال ٌرٌزدون علزوا فزى األرض وال فسزادا وبهز ا فزبن المسزلمٌن دٌنه وٌقدم
 األوائل لم ٌنقلوا االسالم الى األمم ولكنهم نقلوا األممم ؼألى االسالم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زابع  َب د٤٣ ايف ض االضال٢َ :
ززنن ٌقززاتلونهم بززٌن :)الزز -  دخول فززً ايسززالم مو  دفززع الجزٌززة  كززان الرسززول ٌوصززى قززادة جٌوشززه ٌخٌززرون مم

 . مو  القتال( 

 .كان القتال آخر ما ٌلجأ إلٌه المسلمون بٌنما األولوٌة كانت للعقٌدة ونشرها  -2

﴾ والفاتحون من بعده لم ٌهدفوا لبناء إمبراطورٌات يخضاع الشعوب األخزرى وتحقٌزق السزٌادة  النبً ﴿  -3

 .علٌها 

الرحمززة  -نشززر الحززق والعززدل -التعززاٌش السززلمً  -اينسززان واحتززرام اعخززر لكززنهم ٌززدعون إلززى ) حرٌززة  -4

 .والمساواة  واألمن بٌن الناس مجمعٌن.( 

 هدفت الفتوحات لتحقٌق الوحدة  -5
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  ٍايفسم بني أٖداف ايف ٛس ت اإلضال١َٝ ٚأٖداف االس ال  
 

 أٖداف االس الٍ أٖداف ايف ٛس ت اإلضال١َٝ
سالمٌة الـــتـً تدعوا الً حرٌة ٌحملون العقٌدة اي -

 اينسان واحترام اعخر والتعاٌش السلمً 
نشر الحق والعدل والرحمة والمساواة واألمن بٌن  -

 الناس اجمعٌن 
تحقٌق الوحزدة مزع الخزارج ومسزاواته بنفسزه وقزد  -

ؼززرس النبززً فززً نفززوس المسززلمٌن منززه " ال فضززل 
 لعربً علً معجمً إال بالتقوي " 

 راطورٌات الخضاع الشعوب بناء امب -

تحقٌق السٌادة علٌها مزن نهزب واسزتؽالل الطاقزات  -

 .والنفو  

 ٌحملون عداء تجاه األخر -

 -ٚص ٜ  ايٓيب ٚخًف ؤٙ َٔ بعدٙ يًف حتني:

 . ال تؽٌروا علٌهم لٌال كً ال تروعوا النساء واألطفال -2   .ال تقتلوا شٌخا مو طفال مو امرمة  -1
 .نا تفرؼوا للعبادة فً الصوامع ال تقربوا رهبا -3
 .حرقوا زرعا وال تقطعو نخال الال تهدموا بٌتا مو معبدا  -4
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌعد عصر الخالفة الراشدة العصر األكثر مهمٌة من عصور الدولة ايسالمٌة بعد عصر النبً صزلً هللا علٌزه  -
  -وسلم والـــتــــً نراها بوضو  فً :

 لتارٌح ايسالمً ومحداثه مسٌرة ا -
الموروث السٌاسً والحضاري وال ي شمل كافة مناحً الحٌاة والز ي كزان لزه عظزٌم اعثزر علزً الحضزارات  -

 األخري ؼٌر ايسالمٌة والـــتـً استقت روافدها من الحضارة ايسالمٌة .

  -أٚال: : ايف ٛس ت اإلضال١َٝ يف عصس ارتًف ٤ ايساغدٜٔ :
 .بالد العراق والشام ---وجه القوى ايسالمٌة إلى الفتح فً جبهتٌن هما : :مبو بكر الصدٌق  

 متم ما بدمه مبو بكر فً العراق والشام ودفع حركة التوسع إلى بالد فارس ومصر .  عمر بن الخطاب:

 ايساغدٜٔ ارتًف ٤ عٗد ف٢ االضالَٝ٘ ايف ٛس ت -2
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

ززا( تقززدمت الجٌززوش العربٌززة شززرقا  لززبالد فززارس   وؼربززا  إلززى إفرٌقٌززة  عثمززان بززن عفززان:  ٌ                                         )تززونس حال
ا إلى النوبة.  وشماال  إلى مرمٌنٌة   وجنوب 

توقفت حركة الفتوحات فً عهده نتٌجة الفزتن واالنقسزامات   إلزى من عزادت مزن  {  : علً بن مبً طالب} 
 جدٌد خالل العصر األموي.

 اٚال ف ٛس ت بالد ايعسام : 
لد بن الولٌد " إلً الكوفة واستطاع خالل بضعة مشهر من فتح مكثر من بدمت الفتوحات ايسالمٌة ببرسال " خا

نصؾ العراق دون من ٌجبر محزد علزً الزدخول فزً ايسزالم . خزاض خاللهزا المسزلمون فزً جبهزة العزراق عزدة 
   -معارك هً :

 ) قسا٠٤ ( ٖل 12َٛقع١ ذات ايطالضٌ ط االبً٘ص 

مٌن بقٌزادة خالزد بزن الولٌزد والفزرس بقٌزادة هرمزز وانتهزت دارت فى عهد الخلٌفة مبو بكر الصزدٌق بزٌن المسزل
بأول انتصار للمسلمٌن على الفرس وٌتمتع مدبنة األبلة بأهمٌتها االستراتٌجٌة حٌث منها مٌناء الفرس الوحٌزد 

 على الخٌل  العربى ومنها تأتى كل االمدادت للحامٌات الفارسٌة فى العراق 
 

 ) قسا٠٤ ( ف٢ عٗد ارتًٝف١ عُس بٔ ارتط بدازت  ّ 636/ٖل 51 ايك دض١ٝ َٛقع١
   مهم المعارك التً دارت بٌن المسلمٌن والفرس 

 " انتهت بانتصار المسلمٌن بسبب  حكمة قائدهم " سعد بن مبى وقاص . 

 ف٢ عٗد ارتًٝف١ عُس بٔ ارتط ب ّ 636/ٖل 56 املدا٥ٔ ف ض
 األحداث والنتٌجة : 

{ الفزتح لنشزر دٌزن هللا فزً بزاقً البلزدان التابعزة للحكزم  وقزاص } بعد فتح القادسٌة واصل سعد بن مبى  -1
 .الفارسً 

تزاركٌن مزا فزً ،.وصل إلى مدٌنة المدائن عاصمة كسرى الفرس ، ال ي هرب وكبار قادته ورجزال بالطزه  -2
 .قصورهم من نفائس فحاصرها سعد بن مبى وقاص مدة شهرٌن 

 اتخ ه مصلى ومرسل ببشائر الفتح إلى المدٌنة المنورة .فتحها المسلمون ونزل سعد القصر األبٌض و -3
لم ٌكتؾ سعد بفتح المدائن بل ممر جنوده بأن ٌستمروا فزً الفزتح لبقٌزة البلزدان التابعزة لكسزرى ومالحقزة  -4

 . جنوده
 .نجح المسلمون فً فتح بقٌة البلدان التابعة للحكم الفارسً  -5
 . ورة وكان بها تاج  كسرى وسوارهمرسل  سعد ما تركوه إلى المدٌنة المن -6
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ث ْٝ  ف ٛس ت بالد ف زع : 

   تعرض المسلمون فً العراق لهجوم الفرس مفقدهم ما فتحوه تحت قٌادة خالد بن الولٌد . 

   م 636/ هـ 15بدمت الموجه الثانٌة من الفتوحات بقٌادة سعد بن مبى وقاص عام . 

 فانتقلت الحزدود  سٌطرة الساسانٌٌن على الجبهة الؽربٌة لبالد فارس النصر فً معركة القادسٌة منهى

السٌاسٌة ما بٌن الدولة ايسزالمٌة الفتٌزة والفزرس مزن العزراق إلزى جبزال زاجزروس وبسزبب الؽزارات 

المسززتمرة للفززرس علززى العززراق ممززر الخلٌفززة عمززر بززن الخطززاب باعززداد الجٌززوش لفززتح ايمبراطورٌززة 

هـ حتى تم القضاء على تلك ايمبراطورٌزة وفتحزت فزارس بأكملهزا 23ض عام الفارسٌة بأكملها لم ٌم

وفى عهد عثمان بن عفان معٌد فتح بعض المناطق التى فتحزت بعزد  لزك لتمزرد مهلهزا بعزد وفزاة عمزر 

  .رضى هللا عنه وتم  لك من خالل سلسلة من الفتوحات منها فتح ) الرى وخارسان ونهاوند ( 

  رة للفرس على العراق نتٌجة للؽارات المستم. 

   {  ممززر الخلٌفززة عمززر بززن الخطززاب  بتجهٌززز الجٌززوش لفززتح ايمبراطورٌززة الفارسززٌة بأكملهززا } 

 . م 641  هـ21عام 

   مم القضاء على تلك ايمبراطورٌة وف تحتن بالد فارس 644هو  23لم ٌمض عام  . 

 

 ٖل 24 ف ض ايس٣
 )قسا٠٤ فكط(

 األشعري موسى مبً  :  القائد          : عثمان بن عفان  الخلٌفة  

 ٖل 31 ف ض خساض ٕ
 )قسا٠٤ فكط(

 عثمان بن عفان :  الخلٌفة   
  : األسداخ ٚايٓ ٝذ١

  راسان بعدما نقضوا عهدهم  خرج " عبد هللا بن عامر " إلى خ 

 راسان   فتح عدة مدن حتى وصل إلى خ 

  

 ٖل 21ف ض ْٗ ْٚد 
 ف ض ايف ٛح 

  ابالخلٌفة : عمر بن الخط   
 : األسداخ   

  حاول كسرى فارس " ٌزد جرد الثالث " من ٌرد لدولته كٌانها المنهار على مٌدي
 المسلمٌن

    فقام بمراسلة مناصرٌه لٌجتمعوا على حرب المسلمٌن 

  ن المزنزً " لمواجهزة هزز ه قزر  وقزع اختٌزار ممٌزر المز منٌن علزً " النعمززان بزن م 
 الحشود الفارسٌة. 

  وحفروا الخنادق تحصن الفرس بنهاوند 

 . مرسل الفرس قائدهم لٌفاوض المسلمٌن ولكن فشلت المفاوضات بٌنهم 

 .واستشهد النعمان بن مقرن 

  انتصر المسلمون وتحطم نفو  الفرس وف تحت مبوابها ممام جند المسلمٌن 
 ايٓ ٝذ١ :

 . " قتل ٌزد جرد فً عهد الخلٌفة " عثمان بن عفان 

   راسززان ومززوت " ٌزززد جزز ززا مززا كززان    31رد " عززام بعززد فززتح خ  انتهززى تمام 
حٌث دخزل مهزل المشزرق ومقزالٌم الفزرس تحزت راٌزة  ٌعرؾ بالدولة الفارسٌة

 دولة ايسالم ومصبحوا نسجا واحدا .
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  ّ ث يج  ف ض ايػ :- 

  كانت بالد الشام خاضعة لحكم الروم ال ٌن كانوا ٌعتدون على حدود شبه الجزٌرة العربٌة 

 هم من  لك فجهز جٌش  مسامة بن زٌزد والز ي حزرص مبزو بكزر الصزدٌق علزى إرسزاله مراد رسول هللا منع

 ﴾. عقب وفاة النبً ﴿ 

  { بعد االنتهاء من حروب الردة مرسل مبو بكر الصدٌق مربعة جٌوش لفتح بالد الشام ونشزر }  االسزالم 

الولٌزد والز ى كزان ولكن الروم قاموا مقاومة شدٌدة فأرسل مبو بكر الصدٌق طلزب اسزتدعاء خالزد بزن 

 ٌقوم بفتح الجبهة الفارسٌة لنجدتهم وقد اختار الصدٌق له ا الفتح كبار الصحابة .

 

َعسن١ 
 ايريَٛى

 634ّٖل / 13

  .ًا فً حركة الفتح ايسالم  تعد من معظم المعارك ومبعدها مثرم

 هزة معلن هرقل حالة  االستنفار الكبرى فً بالده ومخ  فً إعداد الخطزط العسزكرٌة لمواج

فأشار علٌهم عمزرو بزن العزاص بزأن ٌتجمعزوا علزى نهزر الٌرمزوك وتالقزى  المسلمٌن

 .الفرٌقان 

   الز ى تمكن القائد " خالد بزن الولٌزد " بقٌادتزه وخطتزه الحربٌزة مزن سزحق جزٌش الزروم

كان مقوى جٌوش العالم وما ان بلؽت مخبار انتصار المسلمٌن فى الٌرموك الى هرقل 

 سالم ، سالم  مودع ونعم البلد ه ا للعدو .قال علٌكى ٌا سورٌا ال

 معركة الٌرموك السبب الرئٌسً لفتح المسلمٌن القدس وباقً مدن الشام . 

 ف ض ادٓ دٜٔ
 ٖل 13

  تالقى فٌها القائد الرومً األرطبون مع عمرو بن العاص.  

 انسحب األرطبون إلى بٌت المقدس . 

  لتأمٌن الفتوحات بجنوب الشام .بعد نصر مجنا دٌن فتح عمرو بن العاص عدة بالد 

ف ض بٝت 
 املكدع
 ٖل 15

  اشترط بطرٌرك بٌت المقدس من ٌتم الصلح مع الخلٌفزة عمزر بزن الخطزاب  بنفسزه و لزك

فأرسزل عمزرو بزن العزاص بهز ه األخبزار  نة من قدسٌة  ومهمٌة دٌنٌة كبٌزرةلما للمدٌ

ا كز دا صزدوما وبزالدا إلى الخلٌفة للمدٌنة النبوٌزة وقزال فزى رسزالته إنزى معزال  حربز

 ادخرت لك فلك رمٌا فكان مول خروج لعمر بن الخطاب بعد موت الرسول .

    كان مول نزول للخلٌفة } عمر بن الخطاب { بمدن الشام بالجابٌة. 

  دعاه البطرٌك " صفرنٌوس " لتفقد كنٌسة القٌامة فلبى دعوته ومدركته الصالة. 

    زمً صلى عمر بن الخطاب فً مكان قرٌب من ا س  الصخرة المقدسة وبنزً علٌزه مسزجد 

مر    . بمسجد ع 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ع  ايف ٛس ت ف٢ مش ٍ افسٜكٝ ابز :- 
  هـ بدءا بمصر وحاول عمرو بن العاص اتمام فتح 21قام المسلمون بالتوجه ؼربا لفتح شمال مفرٌقٌا عام

صزر تمكزن مزن مصر بضم النوبة ولكنه فشل وعنزدما تزولى عبزدهللا بزن سزعد بزن مبزى السزر  والٌزة م

 فتحها وعقد سلحا مع مهلها عرؾ باسم اتفاق البقط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ّ 648ٖل /  27ف ض ضبٝط١ً 

   كتب  " عبد هللا بن سعد بن مبى السر  " إلى الخلٌفة " عثمان بن عفان " ٌستأ نه فً فتحها . 

 ًالتقى بجٌش جرٌجورٌوس " جرجٌر " والى إفرٌقٌه البٌزنط . 

 ا بقٌادة   " عبد هللا بن الزبٌر " نشبت المع  .ركة بٌنهما ووصل مدد 

    زم الجٌش الرومً وفتحت سبٌطلة  .ق تل " جرٌجورٌوس " وه 

 :قصززفة    ---مرسززل " عبززد هللا بززن مبززى السززر  " جٌززوش المسززلمٌن لفززتح بعززض المززدن والحصززون مثززل

 .وحصن األجم 

  لعربٌة وتأمٌن حدود الدولة ايسالمٌة فً المشرق وبه ه الفتوحات تم نشر ايسالم خارج شبه الجزٌرة ا

 . و المؽرب
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 

 -ضب ب تٛق  ايف ٛس ت اإلضال١َٝ :أ
 .بسبب فتنة عثمان ونشؽال الدولة بنزاعاتها الداخلٌة  -

وقد تمٌز عصر بنً ممٌة بكثرة الفتوحات ايسزالمٌة شزرقا وؼربافقزد بلزػ امتزدت الدولزة ايسزالمٌة مزن بزالد  -

 .ا حـــتً فرنسا ؼربا الصٌن شرق
 

  أِٖ ايف ٛس ت اإلضال١َٝ يف عصس ايدٚي١ األ١َٜٛ 
   : االضال٢َ املػسم ف٢ االَٜٛ٘ ايف ٛس ت اٚال

  حرص والة بنً ممٌة علً استكمال الفتوحزات ايسزالمٌة التزً بزدمها الراشزدون فزً بزالد مزا وراء النهزر

 وطبرستان وإقلٌم الجبال . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘  ايف ٛسل ت  ايدزع ايج يح : ٘  ٗلد ع فل٢  اضلالَٝ ٘  ايدٚيل  االَٜٛل
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ف ٛس ت بالد ايطٓد - 1
 م  717هــ /  05 ت زخيٗ 
 محمد بن القاسم الثقفً  ايك ٥د

 أضب بٗ 
 .كانت بالد السند بوابة بالد الهند ومفتا  شبه القارة الهندٌة  -1
وكانت الدولة ايسالمٌة آن اك فً موج قوتها تملك جٌشا قوٌا قادرا علً فتح مكثر  -2

 من جبهة لمواصلة الفتح .

 ْ  ٥ذٗ 
 هزم جٌوش " داهر " ملك السند فً مهران . -1
 .استولً علً مدٌنة الملتان  -2
وصززلت مخبززار انتصززاراته الززً دمشززق ممززا مدي الززً ازدٌززاد مكانتززه فززً نفززوس  -3

 .المسلمٌن 

 ف ٛس ت بالد َ  ٚزا٤ ايٓٗس – 2
 م  715هــ /  51 ت زخيٗ 
 قتٌبة بن مسلم ايك ٥د

يف  ارتًٝف١ اييت ٚقعت
 عٗدٙ

 عبد الملك بن مروان

 ْ  ٥ذٗ 
ثزم فتحت معظم بالد مزا وراء النهزر بقٌزادة قتٌبزة بزن مسزلم فزدخل بخزارى 

واصل تقدمه حتى طرقت جٌوشه مبواب الصٌن الؽربٌة فكاتبه ملكها علزى 
 الصلح تجنبا للصدام مع المسلمٌن فأبرم بٌنهما الصلح .

 معلومة إثرائٌة :

 د ما وراء النهر " علً البالد التى ٌفصلها نهر " جٌحون " عن " خراسان مطلق المسلمون اسم " بال

 " وحتى حدود الصٌن والتى تقع ورائه من جهة الشرق والشمال .

  ٌصفها " ابن حوقل " من مخصب مقالٌم األرض منزلة ومنزهها ومكثرها خٌرا 

 : ث ْٝ  ايف ٛس ت االَٜٛ٘ ف٢ اضٝ  ايصغس٣ بالد ايسّٚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63ٜط١ ص خس
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  بعد من امتد فتح المسلمٌن حتى مرمٌنٌة وآسٌا الصؽري منطقة الصراع بٌنهم وبٌن الروم رمي معاوٌة

من الخطر األكبر ٌكمن فً الدولة البٌزنطٌة فقرر مواصلة تقدمه وصد ؼارات الروم فً تلك المنطقة فقام 

 بـــــــــــ

 . قلٌم الثؽور والعواصم "تحصٌن تلك المناطق الــــتً عرفت باسم " إ – 1   

 . ترمٌم الموانا والقالع علً ساحل البحر – 2   

 .إنشاء ما عرؾ بنظام " الصوائؾ والشواتً "  – 3   

 لحصار القسطنطٌنٌة ولكنها فشلت  وجعل هدفه الضؽط علً الدولة األموٌة فقام األموٌون بعدة محاوالت  
 

  ٓط١ٝٓٝ أضب ب فػٌ املطًُني يف سص ز َد١ٜٓ ايكطط 

 :  ؼزارة المطر والبرد القارص فً الشتاء وتفشً األمراض ) الجدري (  -موال 

 :  استعمال البٌزنطٌٌن النار ايؼرٌقٌة فً إشعال المراكب وك لك السلسلة الحدٌدٌة الضخمة  -ثانٌا
 صار الحاجزة ما بٌن مٌناء القسطنطٌنٌة وبٌن الشاطا ببؼالقها فً حاالت الحرب مو التهدٌد بالح

 :  كان الموقع الجؽرافً بجانب األسوار الداخلٌة والخارجٌة الضخمة المزودة بأبراج مراقبة  ات  -ثالثا
 دور فً كشؾ التحركات المعادٌة وإبطال عنصر المفأجاة فٌها .

  واصل األموٌون فتوحاتهم حتى نجحوا فً اخضاع إقلٌم الثؽور والعواصم لسٌادتهم وكان  لك فً فترات
ولة وقد كان " عبد  الملك بن مروان " حرٌصا علً استكمال الفتوحات التى بدمها سلفه فً بالد قوة الد

 الروم وٌتضح  لك من وصٌته البنه مسلمة ولقائده حٌن مرسلهما لحرب الروم . 

 َع١ًَٛ إثسا١ٝ٥ :
وتنقسم إلً منطقة الحصون التى بنٌت علً حدود الشام والجزٌرة لصد ؼارات الروم  هو إقًِٝ ايجغٛز :

 الثؽور الشامٌة والثؽور الجزرٌة .
 نظام حربً منشا ه معاوٌة بن مبً سفٌان الستطالع بالد العدو . : ايصٛا٥  ٚايػٛاتٞ

 

 
 
 
 
 
 
 

 : ث يج  ايف ٛس ت االَٜٛ٘ ف٢ ايغسب االضال٢َ
 -َساسٌ ٖٞ : 3تٓكطِ سسن١ ايف ٛح يف بالد ايغسب اإلضالَٞ ايٞ 

 املسس١ً ايج يج١ ايج ١ْٝاملسس١ً  املسس١ً األٚيٞ
الحمزززالت االسزززتطالعٌة الــزززـتً لزززم 

 ترسح الوجود ايسالمً الدائم  فٌها 

تواجززززد ايسززززالم فززززً بززززالد الؽززززرب 

 ايسالمً .

االسزززتقرار وقٌزززام دول مسزززتقلة فزززً 

 الؽرب االسالمً  .
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  ---تٓكطِ سسن١ ايف ٛح يف بالد ايغسب اإلضالَٞ إىل ثالث١ َساسٌ ٖٚٞ :
ٌقٌزا بعززدة مراحزل بزدمت فزى عهززد معاوٌزة بزن مبزى سززفٌان حتزى اسزتقر فتحاهزا فززى عهزد الولٌزد بززن مزر فزتح إفر

 عبدالملك وقد شارك عدد من القادة المسلمٌن فى تلك الفتوحات وهم :

 عقبة بن نافع
  وال ى انطلق مزن برقزة فاتحزا فزى الشزمال ايفرٌقزى حتزى وصزل علزى سزاحل المحزٌط

 م .603هجرٌا  64عام األطلسى وتوفى فى معركة تهوده 

 حسان بن النعمان
  وال ى انطلق إلى مفرٌقٌا فى عهد عبزدالملك بزن مزروان فزدخل إلزى قرطاجنزة والمزدن

الساحلٌة ومنشأ مٌنزاء تزونس لٌكزون قاعزدة حربٌزة واسزتعان بز لك باقبزاط مصزر 
 واستطاع القضاء على قوة نشأت فى بالد البربر تزعمتهم امرمة تدعى الكاهنة .

 بن نصٌرموسى 

  وال ى مكمل الفتوحات حتى سٌطر على بقٌة الساحل ايفرٌقى فوصل إلى مدٌنة سبتة
ؼٌر من قائدها البٌزنطى صارحه ووعده بمساعدة المسزلمٌن بامزدادات عسزكرٌة 

ٌن  وواصل موسى بن نصٌر زحفه حتى استولى على طنجة و طزارق بزن زٌزاد ع 
بززالد المؽززرب واسززتقرت القبائززل والٌززا علٌهززا وهكزز ا اسززتقر الحكززم ايسززالمى فززى 

العربٌة بجوار القبائل البربرٌة ومصبحت مركزا السزتكمال الفتوحزات فزى صزقلٌة 
 وسردٌنٌا وجزر البلٌار .

  أ١ُٖٝ ف ض بالد املغسب: 
 دخول البربر إلى ايسالم . 

 تامٌن حدود الدولة ايسالمٌة الؽربٌة . 

 نشر ايسالم واللؽة العربٌة بٌن البربر. 

 ماج البربر فى فتوحات الدولة ايسالمٌة وفتح بالد األندلساند . 

 : األْديظ ف ض( 2)
بعززد من اسززتكمل المسززلمون فززتح شززمال مفرٌقٌززا واسززتمر ممززور الحكززم بهززا تطلززع موسززى بززن نصززٌر إلززى الضززفة 

 األخرى المقابلة للمؽرب خاصة ومن حاكم سبته قد زٌن له فتح األندلس .
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 إثزائَة معلٌمة

فً موائل القرن السادس المٌالدي مؼار علً مسبانٌا قبائل القوط الؽربٌٌن وطردوا حكامها من الوندال إلزً  -1

افرٌقٌا ومسسوا فً مسبانٌا دولة قوطٌة عاصمتها  " طلٌطلة  " وما لبث من ضعؾ القوط وقسمت مسبانٌا الً 

 جتمع الً طبقات مناطق ٌرجع سلطتها الً الملك فً طلٌطلة كما قسم الم

بعد من استكمل المسلمون فتح شمال افرٌقٌا واستقرار ممور الحكم بها تطلع موسً بزن نصزٌر الزً الضزفة  -2

 األخري المقابلة للمؽرب وخاصة ومن حاكم سبته قد زٌن له فتح األندلس .

 ٌٖ تٛد٘ َٛضٞ بٔ ْصري َب غس٠ يف ض األْديظ دٕٚ ختطٝط أّ زدع إيٞ ارتًٝف١  
د كتب موسً إلً الخلٌفة ٌستأ ن فً من ٌوسع دائرة الفتح لتشمل بالد األندلس فرد علٌه  " الولٌزد بزن ج / لق

عبد الملك " قائال ) خضها بالسزراٌا حتزى تزري وتختبزر شزأنها وال تؽزرر بالمسزلمٌن فزً بحزر شزدٌد األهزوال ( 

منزه مزا خلفزه ( فزرد علٌزه الولٌزد  فكتب إلٌه موسً مبٌنا له منه لٌس ببحر خضم وانما هزو خلزٌ  ٌبزٌن للنزاظر

 قائال "  بأنه البد من اختباره بالسراٌا قبل خوضه واقتحامه  "

 

 َعسن١ غر١ْٚ َعسن١ دبٌ ط زم
 م 711هـ /  52 م 711هـ /  52 ت زخيٗ 

 أسداثٗ 

عنززد نزززول طززارق بززن زٌززاد وجٌشززه عنززد سززفح 

جبززل الفززتح الزز ي سززمً " بجبززل طززارق " لقززوا 

لقوط فاضطر المسلمون الً مقاومة عنٌفة من ا

تؽٌٌر خططهم العسكرٌة وقرروا النزول لٌال فً 

 مكان صخري وعر فالتفوا حول جموع القوط .

تعتبر من المعارك الفاصلة الــتـً حددت مصٌر 

 األندلس 

 االنتصار علً القوط  ْ  ٥ذٗ 

 .اسمه حالٌاالسٌطرة علً الجبل المسمً ب

 انتصار المسلمٌن وهزٌمة القوط 

 معوام  3ستولً المسلمون علً األندلس خالل ا

 

 امت ّ ف ض األْديظ :
هزـ وسزلك طرٌقزا مؽزاٌرا ومفتزتح عزدة مزدن مهمزا إشزبٌلٌة واسزتكمل 53عام عبر موسى بن نصٌر إلى األندلس 

المسززلمون فززتح شززرق األنززدلس فززى عهززد عبززدالعزٌز بززن موسززى ممززا الجزززء الشززمالى الؽربززى للززبالد لززم ٌسززتطع 

 السٌطرة علٌه لبرودة مناخه ووعورة طرقه .األموٌٌن ا

 

 -: ايٛال٠ عصس فرت٠ خلالٍ األْديظ مس تتستب ع٢ً ذيو  ◘

   .نقل العاصمة إلى قرطبة                         نشر ايسالم وتعالٌمه. 

     . ضرب العملة ايسالمٌة فً عصر الوالة   حرٌة ممارسة العقائد واألدٌان             .                                  

  بناء المساجد ، والمدارس ، واألربطة ، والقناطر فً المناطق المختلفة. 

  القضاء على نظام الطبقات ، والتحرر من العبودٌة.        
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 .ست ٚالت ف ض بالد ايفسجن٘  فسْط  س يٝ 

  فتح عبد الرحمن الؽافقى النصؾ الجنوبً لفرنسا 

  الز ى ل " ٌعسكرٌة فً المدن التى فتحها مما ممضعؾ قوة جٌشه ق بٌل لقائه مع " شارل مارتترك حامٌات

استنجد به " دوق مكوتٌن " طالبا العون منه السترجاع دوقٌته واتحدت القبائل النصرانٌة من فرنسزا 

 وجٌرانها بدعم من بابا روما اهم واستعدوا للقاء عبدالرحمن الؽافقى .

 صرانٌة من فرنسا وجٌرانهزا بزدعم مزن بابزا رومزا لهزم واسزتعدوا يٌقزاع " عبزد الزرحمن اتحدت القبائل الن

 الؽافقى ".

 ّ 637ٖل /  551بٛاتٝٝ٘ (  –َعسن١ بالط ايػٗدا٤ ) تٛز 

  ًبعد من وصل جٌش المسلمٌن إلً مدٌنتى ) تور وبواتٌٌه ( وفتحهما باؼته جٌش الفرنجة بلقاء ف

 مٌام . 11رت معركة قوٌة استمرت السهل الواقع بٌن المدٌنتٌن ودا

 -ْ  ٥ذٗ  :
 استشهاد قائد المسلمٌن ومعه القٌادات الكبٌرة . –عاد شارل مارتل إلً الشمال  –هزٌمة المسلمٌن  

 :  ايػٗدا٤ بالط َعسن١ يف املطًُني ٖصمي١ أضب ب
 تفوق عدد جٌش مارتل وكامل عدته فضالعن قرب المدد الٌه من كل صوب  .1

 رنجة ودعم البابا لهم ومساعدة دوقٌة مكوتٌن اتحاد جٌش الف .2

 صعوبة الظروؾ الطبٌعٌة كقسوة المناخ وبعد موقع المسلمٌن عن قواعد المدد علً جٌش المسلمٌن  .3

 انهاك المسلمٌن قوة وجندا لخوض المسملٌن معارك كثٌرة قبل ه ه المعركة . .4

 

 

 

 

 

 

 َع أطٝب األَٓٝ ت ب يٓذ ح ٚاي فٛم
 عبد ايف  ح ايعصاش٣ أ/
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 

  -أٚال: : متٗٝد:
م ( ففكزر خلفا هزا فزً  751هزـ /  132ورثت الدولة العباسٌة مٌراثا ضخما عندما سقطت الدولة األموٌة )  -

 :اصطناع بعض الدول المستقلة لمواجهة معدائهم ال ٌن تنامً دورهم آن اك مثل 

       .األدارسة فً المؽرب  -1

 . الزٌدٌة فً المشرق ومنحوهم الحكم ال اتً مع الوالء لخالفة العباسٌة -2

 .كان الخلفاء فً العصر العباسً األول لدٌهم القدرة علً فرض ارادتهم السٌاسٌة علً تلك الدول  -

لهزا دور  بٌنما فً العصر العباسً الثانً ونتٌجة لضعؾ الخلفاء العباسزٌٌن قامزت الزدول المسزتقلة التزى كزان -

 مهم فً الفتوحات باسم الخالفة ايسالمٌة .
 

 أِٖ ايف ٛس ت اإلضال١َٝ يف عصس ايدٚي١ ايعب ض١ٝ 
 : ب ضٝ٘ ف٢ بالد املػسمعاٚال ايف ٛس ت اي

 اعتمد العباسٌون فً إقامة دولتهم وفتوحاتهم علً الفرس  -1

 . شرقاستطاع " مبو مسلم الخراسانً " من ٌثبت مركان الدولة فً الم -2

قامت فً بالد المشرق ايسالمً عدة دول مستقلة تتابعت علً إقلٌمً خراسان وبالد ما وراء النهر   -3

 والتى تتمثل فى الدولة الطاهرٌة والصفارٌة والسامانٌة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايعب ضللٝ٘ ايدٚيلل٘ عٗللد فلل٢ اضللالَٝ٘ ايف ٛسلل ت ايللدزع ايسابللع :
 



 

 
 

38 

 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ايف ٛس ت اإلضال١َٝ يف بالد اهلٓد ٚايطٓد – 1

الؽزنوٌون األتراك فى مواخزر القزرن الرابزع الهجزرى ٌطرقزون بلػ الفتح ايسالمى لبالد الهند مداه حٌث شرع 

مبواب شبه القارة الهندٌة وٌتوؼلون فى بلزدانها حٌزث مقزاموا بخارجهزا دولزة واسزعة ضزمت ؼزنزه وسٌسزتان 

والملتان وتؽلبوا على بقاٌا السامانٌٌن فى خرسان وؼالب بالد ما وراء النهر وبه ا تكون بالد الهند قد وقعت 

تحٌن إسالمٌٌن مهمٌن هما الفتح العربى والفتح التركى لبالد الهند وقد حمل لزواء هز ا الفزتح دولتزان ما بٌن ف

 مهمتان هما الدولة الؽزنوٌة والدولة الؽورٌة .

 
 س٣ ٚعالق ِٗ ب يبٝصْطٝنيغف٢ اضٝ  ايص ايعب ض١ٝث ْٝ ايف ٛس ت 

بهزة الشزمالٌة حٌزث كانزت عالقزات الجزوار كان علً الدولة العباسٌة من تحزافظ علزً مكتسزباتها فزى نطزاق الج

بٌنهززا وبززٌن الدولززة البٌزنطٌززة تتسززم بززرو  العززداء وقززد اسززتطاع خلفززاء العصززر العباسززً الحفززاظ علززً الوجززود 

 ايسالمً فً تلك المناطق . 

 

 : ٟاإلدسا٤ات اي ٢ اخترٖ  ايعب ضلٝلٕٛ يًطٝطس٠ عل٢ً َٓ طل ايلجغللٛز ٚايعلٛاصلِ ٚأق يِٝ آضٝ  ايصغلس- 
 :تقوٌة إقلٌم الثؽور والعواصم  – 1

 الحرص علً استمرار نظام الصوائؾ والشواتً  – 2

 اضطرار البٌزنطٌٌن للمهادنة وطلب الصلح  – 3

 -:خروج الخلفاء العباسٌٌن بأنفسهم لحرب الروم  – 4

 مناصرة البٌزنطٌٌن للخارجٌن عن الدولة  – 5

 اتباع سٌاسة تبادل األسري بٌن المسلمٌن والبٌزنطٌٌن  – 6

 
 ث يج  ايف ٛس ت ايعب ضٝ٘ ف٢ دصز ايبشس امل ٛضط ٚدٓٛب اٚزٚب  
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  مثلما ورث العباسٌون عن األموٌٌن ه ا المٌراث المترامى فً البر شرقا وؼربا ك لك كان مٌراثهم

علٌه فكانوا من  خالفة الرشٌد ٌسعون الً استعادة سٌادة البحري مٌراثا مهما البد لهم من المحافظة 

 البحرٌة ايسالمٌة فً البحر المتوسط وتم  لك من خالل مرحلتٌن .

 قربص ٚضِ ايسغٝد
 ( ّ 511/  ٖل 591) 

مرسل الرشٌد قائده " حمٌد بن معٌوؾ " علً رمس مسطول إلزً قبزرص ففزتح 

 أرسزززل إلزززٌهم ثانٌزززة بعضزززها ومبزززرم مزززع مهلهزززا صزززلحا وسزززرعان مزززا نقضزززوه ف

م ( مزززن مخضزززعهم ومسزززر مزززنهم عزززددا كبٌزززرا مسزززكنهم مزززع  015هزززـ /  151) 

المسلمٌن عدة مشهر فأعادهم الرشٌد إلً بالدهم ومخز  علزٌهم عهزدا بالنصزٌحة 

 للمسلمٌن ومن رهم حٌن هجوم الروم ومال ٌقفوا إلً صفهم .

 صك١ًٝ ٚضِ األب يب١ دٚي١
 511/  ٖل 796 – 551) 

األؼالبة إلى " ابزراهٌم بزن األؼلزب " الز ى مقزام دولتزه فزى الشزمال  تنسب دولة

ايفرٌقززً برضززا مززن الخلٌفززة العباسززً " هززارون الرشززٌد " وقززد محززرزت هزز ه 

الجزٌززرة انجززازا حربٌززا مهمززا بفززتح جزٌززرة صززقلٌة فززً عهززد " زٌززادة هللا األول 

هكزز ا  م ( 020هززـ /  213األؼلبززى " علززى ٌززد القائززد " مسززد بززن الفززرات "  ) 

اسززتطاع الخالفززاء العباسززٌون الحفززاظ علززى قززوة الدولززة ايسززالمٌة وهٌبتهززا فززى 

معززٌن المعتززدٌن علٌهززا مززن البٌزززنطٌٌن طٌلززة العصززر العباسززى األول علززى من 

سٌاستهم تؽٌرت نسبٌا فى العصر العباسزى الثزانى حٌزث قامزت الزدول المسزتقلة 

الدولة البٌزنطٌزة فزى  ون فى الشام فواجه الطولونٌون واالخشٌدٌون والحمداٌن

منطقززة الثؽززور والعواصززم ومسززٌا الصززؽرى واسززتطاعوا فززرض وجززودهم ممززام 

البٌزنطٌٌن فى هز ه المنطقزة بالمواجهزة العسزكرٌة تزارة وبالمعاهزدات والصزلح 

 تارة مخرى .

 

 

 َع أطٝب األَٓٝ ت ب يٓذ ح ٚاي فٛم
 أ/ عبد ايف  ح ايعصاش٣
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ايٛسد٠ ايج يج١
 

 مب تفطس : تسسٝب املصسٜني ب يف ض اإلضالَٞ ؟

   ( ٌحكمها حاكم عسكري رومانً  31كانت مصر محتلة من الرومان من  عام )ق.م. 

  كانت مصر مخزنا  لمد روما بالؽالل. 

  ًفقد مهل مصر حرٌتهم الدٌنٌة فً ظل االستعمار الرومان.  

 ض الضرائب حتى اضزطر الكثٌزرون مزنهم إلزى الهزرب واالختفزاء فزً تعرضوا لكثٌر من الظلم والقهر وفر

 .الصحراء 

  مثل بنٌامٌن بطرٌرك الكنٌسة األرثو كسٌة ال ي ظل مختفٌا من بطش الرومان ثالثة عشر عاما. 

 -: ايف ض اإلضال٢َ ملصس -ث ْٝ  :
 

 ايع ٌَ ايد٢ٜٓ

صر وإفرٌقٌا ضزرورة إن إرادة التؽٌٌر المنبعثة من رو  ايسالم جعلت من فتح م -1

 حتمٌة تقتضٌها طبٌعة الدعوة ايسالمٌة وعمال بأقوال رسول هللا وتبشٌره بالفتح .

فكان الدافع  لفتح مصر ٌنبعث من وازع دٌنزى لنشزر الزدعوة ايسزالمٌة ولتصزبح  -2

 مصر سندا قوٌا للمسلمٌن . 

 ايع ٌَ اذتسب٢

نزوب الؽربزى حٌزث كزان وجزود تأمٌن الفتوحات فً الشام وفلسطٌن من ناحٌزة الج -1

 الروم فً مصر ٌهدد تلك البالد .

تأمٌن المدٌنة النبوٌزة نفسزها مركزز الخالفزة ايسزالمٌة ) علزل ( ألنهزا قرٌبزة مزن  -2

 القلزم ) السوٌس حالٌا ( ومن هجمات الروم المتوقعة للقضاء علً المسلمٌن .

 ايع ٌَ اي  زخي٢
طرٌق سٌناء شماال البحزر االحمزر شزرقا  كانت مصر علً صلة بالعرب من  القدم عن

وظلزت هز ه الصزلة مسزتمرة حتزى قبٌزل ظهزور ايسزالم ولهز ه الزدوافع قزرر عمزر بززن 

 الخطاب فتح مصر . 

 -َؤمتس ادت ب١ٝ ب يػ ّ ٚف ض َصس : -
م للتشاور فً ممر فتح مصزر  630هــ /  17عقد الخلٌفة " عمر بن الخطاب " م تمرا عسكرٌا بالجابٌة  -1

 .تبارها خطوة مولً تجاه مفرٌقٌا باع

قززدم فٌززه " عمززرو بززن العززاص " معلومززات عززن مهمٌززة فززتح مصززر قززائال لززه " منززك إن فتحتهززا كانززت قززوة  -2

للمسلمٌن وعونا لهم وهى مكثر األرض ممواال ومعجزهزا عزن القتزال والحزرب " حٌزث كزان عمزرو بزن العزاص 

 ؾ تحت حكم الرومان .ٌرٌد من ٌوضح مهمٌة فتح مصر وما وصلت إلٌه من ضع

 -خط ضري عُسٚ بٔ ايع ص يف ض َصس : – 
 
 ايعسٜؼ 

 سار عمرو بن العاص  مول مدٌنة تم فتحها بدون مقاومة من القوات الرومانٌة

بقوات المسلمٌن التى سمح لة الخلٌفة عمر بن الخطاب بقٌادة وهى 

 حوالى اربعة االلؾ مسلم من قٌسارٌة بفلسطٌن الى مصر  

 املط ك١ً ايدٍٚ قٝ ّ س ٢ اإلضال٢َ يف ضا َٔ َصس ايدزع األٍٚ : 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

تابع المسلمون سٌرهم مول مكان ٌتواجه فٌه المسلمون والروم عند فتح مصر    ايف زَ 

الى الفرما ) بورسعٌد حالٌا (والتى كانت اول موضع من ارض مصر 

اشتبك فٌة عمرو بن العاص مع الروم وعد حصار دام شهرا استولى 

علٌها عنوة وكان البد للمسلمٌن من سرعة التصرؾ واالعتماد على 

لحربٌة حٌث سلك عمرو طرٌقا ٌضمن للمسلمٌن االلتزام المفاجاة ا

العدو كان قلٌل الخبرة بحرب ا الن بالجانب الصحراوي لالعتصام به

 الصحراء  

سلك عمرو طرٌقا ٌقود الى بلبٌس عن طرٌق الصحراء الشرقٌة عبر القواصر   بًبٝظ 

هزٌمة ) القنطرة حالٌا ( وفٌها واجة القائد البٌزنطى االرطبون ونجح فى 

 وكانت خسارة الروم فادحة فى القتلى واالسرى 

واصل عمرو زحفة فى طرٌقة نحو النٌل حتى استولى علٌها وكانت بمثابة   اّ دْني 

 معقل مهم شمال حصن بابلٌون 

من اقوى الحصون الرومانٌة فى مصر حاصرة عمرو لمدة سبعة اشهر حتى   سصٔ  ب بًٕٝٛ 

اوضات مع عمرو فارسل  الٌة عبادة اضطر المقوقس الى الدخول فى مف

 بن الصامت 

 املكٛقظ

 حاكم مصر عند الفتح االسالمى  ال ى دخل فى مفاوضات مع المسلمٌن  -

 -: شروط االتفاق

ٌلتزم األقباط بدفع دٌنارٌن عن كل رجل بالػ ، وٌعفى مزن دفعهزا الشزٌوخ والنسزاء 

 واألطفال .

ٌزه ال ٌتعززرض لهزم العزرب فزً شززا تبقزى للزروم مرضزهم وممزوالهم علززى مزا هزً عل

 منها. 

مبعوث عمرو بن العاص الى المقوقس ال ى حزدد مطالبزه للمقزوقس وهزى الزدخول  عب د٠ بٔ ايص َت

 فً ايسالم مو الجزٌة مو القتال .

صعد " " إلى معلً الحصن و كبزر وظزن الزروم من العزرب اقتحمزوا الحصزن فولزوا  ايصبري بٔ ايعٛاّ

 . هاربٌن

 االتفاق و ممر قواته من الروم بمواصلة القتال.      رفض ٖسقٌ

 ّ : 641ٖل /  21*ف ض اإلضهٓدز١ٜ 
شززهر  14واصززل " عمززرو بززن العززاص " زحفززه بجٌشززه فوصززل إلززى ايسززكندرٌة وفززرض علٌهززا الحصززار مززدة 

مثرها وتحصن الروم بايسكندرٌة ودافعوا عنها بقوة ووضع عمرو خطة حربٌة نف ها جنوده بكل بسالة وعلى 

 سقطت المدٌنة فً ٌد المسلمٌن وعقد " صلح ايسكندرٌة " 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 -ٖل  : 21غسٚط صًض اإلضهٓدز١ٜ 

  تعقدهدنة مدتها محد عشر شهرا ال ٌقوم احد الطرفٌن خاللها بأي عمل حربى ضد اعخر. 

  ممزا ٌتم ترحٌل الحامٌة الرومٌة فً البحر وٌحمزل الجنزود معهزم متزاعهم وممزوالهم وهزم آمنزون علزً  لزك

 .الجنود ال ٌن ٌرحلون برا علٌهم دفع الجزٌة عن شهر و لك مدة اجتٌازهم األراضى المصرٌة 

 مال ٌعود الروم لمصر ثانٌة ومال ٌحاولوا استردادها .  

  مال ٌتعرض المسلمون للكنائس بسوء. 

  ٌبقى الٌهود بايسكندرٌة. 

  بنود تلك المعاهدة .مدنٌا ضمانا لتنفٌ 51جندى رومٌا و  151ٌبقى فً ايسكندرٌة   

 -*بٝ ٕ عُسٚ بٔ ايع ص :
مصدر " عمرو بن العاص " بٌانا بعد اتمام الفتح ممزن فٌزه المصزرٌٌن علزى عقائزدهم ومعراضزهم وممزوالهم  -

وموالدهم وملؽى فٌه كافة الضرائب التى فرضها الرومان كما تعهد إلى البطرٌرك " بنٌامٌن " وجمٌزع األقبزاط 

 عودة " بنٌامٌن " لرئاسة كنٌسة ايسكندرٌة بطرٌركا علٌها .بالحماٌة واألمان و

م انتقلت خاللها مزن والٌزة تابعزة لرومزا تقزدم  641هـ /  21مصبحت مصر جزءا من الدولة ايسالمٌة عام  -

 لها الؽالل إلى رائدة للعالم ايسالمى وتصدرت القٌادة لصد هجمات الصلٌبٌٌن والتتار على بالد المسلمٌن .

 : َصس ف٢ عصس ايٛال٠ -  :ث يج

مقر الخلٌفة " عمر بن الخطاب " القائد " عمرو بن العاص " والٌا على مصر فكان  لك بداٌة عصر الزوالة  -

 ال ي امتد من عصر الخلفاء الراشدٌن حتى قٌام الدولة الطولونٌة فى العصر العباسى الثانى 

 -أِٖ أعُ ٍ عُسٚ بٔ ايع ص يف َصس : – 1
 :َد١ٜٓ ايفطط ط ( بٓ ٤  1) 

شرع " عمزرو بزن العزاص " فزى بنزاء عاصزمة لمصزر ايسزالمٌة مسزمها ) الفسزطاط ( نسزبة إلزى فسزطاطه " 

خٌمته " التى بناها عند دخوله مصر واستمرت الفسزطاط فزى االتسزاع واالزدهزار حتزى مصزبحت مركززا مهمزا 

 للتجارة طوال عصر الوالة .

 :( بٓ ٤ املطذد ادت َع 2)
 م وكززان  642هززـ /  21و بززن العززاص " مسززجد الفسززطاط " فززى وسززط مدٌنززة الفسززطاط سززنة بنززى " عمززر -

 مبواب وبه ساحة ؼٌر مسقوفة . 6للمسجد 

كانت معمدته الداخلٌة من ج وع النخل وسقفه من الجرٌد وٌقال منه وقؾ على إقامة قبلته ثمانون رجال من  -

ومبززو  ر  –مبززو الززدرداء  –عبززادة بززن الصززامت  –سززود المقززداد بززن األ –الصززحابة مززنهم ) الزبٌززر بززن العززوام 

 .الؽفارى ( 

 .كانت مصر على مر العصور مصدر خٌر لألمة ايسالمٌة خاصة فً وقت مزماتها  -
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 :( إْػ ٤ خًٝر أَري املؤَٓني  3)
بزٌن لقد ساعد ازدهار الفسطاط وانتعاش الحركة التجارٌة بهزا علزى إعزادة حفزر القنزاة القدٌمزة التزى تصزل مزا 

النٌل والبحر االحمر وكانت تعرؾ باسم ) خلٌ  تراجان ( حٌث استا ن عمرو الخلٌفة عمر علزى شزقه فسزمح 

له وسمى باسم " خلٌ  ممٌر الم منٌن " وجزرت فٌزه السزفن ووصزلت إلزى الحجزاز محملزة بالبضزائع والؽزالل 

 ومنواع الطعام . 

 -اذتهِ ٚاإلداز٠ يف عصس ايٛال٠ : – 2
 .ى النظم التى وجدوها فً مصر عند فتحها واكتفوا بايشراؾ على ايدارة بوجه عام مبقى العرب عل -

 كانززت مصززر مقسززمة إدارٌززا إلززى : مصززر العلٌززا ومصززر السززفلى وهزز ان القسززمان كززانوا مقسززمٌن إلززى إقززالٌم  -

 دار الخالفة . إقلٌم ( واألقالٌم مقسمة إلى قرى وكانت كل األقالٌم تحت سلطة الوالى ال ي ٌعٌن من قبل 01) 

 -ٚال٠ َصس يف عصس٣ ارتًف ٤ ايساغدٜٔ ٚاألَٜٛني : –أ 
  . كان والة مصر فً عصرى الخلفاء الراشدٌن واألموٌٌن من العرب -

 .كانت معظم الوظائؾ الكبرى فً الدولة ايسالمٌة ٌتقلدها العرب دون سواهم  -

 .رهم عمرو بن العاص ( والة مشه 5بلػ عدد الوالة فً عصر الخلفاء الراشدٌن )  -

 ( والٌزززا مشزززهرهم " عبزززد العزٌزززز بزززن مزززروان " الززز ي حكزززم مصزززر عشزززرٌن  26وفزززى العصزززر األمزززوى )  -

 .هـ (  06 – 65عاما ) 

  -أِٖ أعُ ٍ عبد ايعصٜص بٔ َسٚإ :
 من احسن واعدل والة مصر فى العصر االموي  -
 .هـ  65مقام قنطرة على خلٌ  ممٌر الم منٌن بطرؾ الفسطاط  -
 .بنى مقٌاسا للنٌل وزاد فً جامع عمرو بن العاص  -
 . هـ اتخ  من حلوان مركزا له ودارا يقامته بعد اصابته بالج ام ونقل معه بٌت المال 73فى عام  -
  .اهتم بتعمٌر حلوان ومقام بها المساجد والمبانى والبساتٌن  -
 . اهتم بالزراعة -
 .ٌضة جمع بٌن الحكم والفقه والشعبٌة العر -

  -ٚال٠ َصس يف ايعصس ايعب ض٢ : –ب 
 قامت الدولة العباسٌة علً مكتاؾ الفرس فبرز العنصر الفارسى فً تقلد والٌات الدولة . -

وفى عهد الخلٌفة " المعتصم " اعتمد على األتراك فتولى حكم مصر والة من الترك كزان مولهزم " ٌزٌزد بزن  -

 عبد هللا التركى " 

 -يٛال٠ ف٢ َدد قلصري٠ ف٢ ايعصس ايعب ض٢ ايج ٢ْ :أضب ب نجس٠ تغٝري ا
 ضعؾ الخلفاء العباسٌن.  -

بعد مقر الخالفة العباسٌة عن مصر فلم ٌتركوا والة مصر فً الحكم طوٌال لكً ال ٌطمعوا فً االستقالل  -

  . بالبالد

 .إتباع العباسٌون سٌاسة إقطاع بعض مقالٌم الدولة العباسٌة لبعض الشخصٌات  -
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 

 تتمتع مصر بأهمٌة كبٌرة لألسباب اعتٌة :       -أ١ُٖٝ َصس يًدلللالف١ ايعب ضل١ٝ  :

 .قوة اقتصادٌة كبٌرة ت ثر فً اقتصادٌات الخالفة  (1

  . موقعها المتمٌز والبعٌد عن عاصمة الخالفة مما جعلها مطمعا ألمرائها لالنفراد بحكمها (2

 طبٌعة الشعب ما ٌتمٌز به من طٌبة ومسالمة . (3

 كل  لك كان له مثره فى إقبال الوالة على حكم مصر واالنفراد بها عن مركزٌة بؽداد . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: عٛاٌَ تجبٝت دع ٥ِ ايدٚي١ ايطٛي١ْٝٛ

  شخصٌة محمد بن طولون الطامحة للحكم والسلطان القائمة على العدل واالنصاؾ فى الحكم 

 ا محط منظار الطامعٌن فٌها وضع مصر السٌاسى واالقتصادى ومهمٌتها جعله 

  ضعؾ الخلفاء وعدم تمكنهم من السٌطرة على اطراؾ الدولة 

 معاناة الدولة العباسٌة من الثورات فى مختلؾ البلدان االسالمٌة 

٘  عٗلد  فل٢  َصس:  ايدزع ايج ٢ْ  ٘  ايطٛيْٛٝل  ٚاالخػلٝدٜ
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ايدٚي١ ايطٛي١ْٝٛ
 تنسب الدولة الطولونٌة الى م سسها احمد بن طولون وهو من اصل تركى  -

ة باٌكباك التركى ال ى عٌنة والٌا علٌها وبعد موت باٌكباك التركزى تزولى وجاء الى مصر نائبا عن زوجة ام -

 امر مصر ٌارجوخ وهو صهر بن طولون فكتب الٌة تسلم من نفسك لنفسك

 ثم مات ٌارجوخ صاحب مصر ال ى كان بن طولون ٌحكمها نٌابة عنة   -

  أعُ ٍ أمحد بٔ طٛيٕٛ ف٢ َصس 

 -مح ١ٜ ايجغٛز اإلضال١َٝ : - 1

محمد بن طولون بجٌشه إلزى الشزام مسزتخلفا ابنزه العبزاس علزى مصزر سار 
ووصل دمشق وسٌطر علٌها ثم سار إلى حمزص ومنطاكٌزة حتزى وصزل إلزى 
طرسززوس فززدخلها وصززلى الجمعززة فززً المسززجد الكبٌززر وجلززس فززى تواضززع 
لقضاء حاجات الناس وايحسزان إلزٌهم حٌزث تصزدق بمزال كثٌزر فأحبزه مهزل 

ها خرجوا ٌودعونه وٌدعون لزه وبٌنمزا كزان طرسوس وفى حال خروجه من
ٌستعد لؽزو بزالد الزروم جزاءه الخبزر بانتفزاض ابنزه العبزاس الز ى اسزتخلفه 

 علً مصر فرجع وسٌطر علٌها . 

 ْػس ايعدٍ ٚسفغ األَٔ  - 2
 ٚايٓع ّ

 .قضى على الثورات الداخلٌة  -م

 .ضرب على مٌدى المفسدٌن وطهر البالد منهم  -ب

 .ى مرواحهم ومموالهم ممن الناس عل -ج

 بنى بها جامع سمى باسمه " احمد بن طولون " إْػ ٤ َد١ٜٓ ايكط ٥ع - 3

 : ٚال١ٜ مخ زٜٚ٘ بٔ أمحد بٔ طٛيٕٛ – 3

 تولى حكم مصر بعد وفاة مبٌه  -

رمت الدولة العباسٌة من الفرصزة سزانحة السزترداد مصزر والشزام فاسزتعانت بزـ " اسزحاق بزن كنزدة " عامزل  -

 . لكن خماروٌه انتصر علً قوات الخالفة وطلب الصلح  والموصل  الفراتٌةالجزٌرة 

 .سنة  31رحب الخلٌفة " المعتمد " ب لك وكتبوا لخماروٌه وموالده من بعده والٌة مصر والشام مدة  -  

مزل زوج خماروٌه ابنته " قطر الندى " من الخلٌفة العباسى " المعتضد " فتمتزع بعزدها باسزتقالل ونفزو  كا -

 .على مصر والشام والثؽور 

م  هب خماروٌه إلى الشام وقتل هناك على ٌد ؼلمانه فحمل فى تابوت إلى مصر  055هـ /  202وفى عام  -

 ودفن بجانب مبٌه محمد بن طولون .

 : ْٗ ١ٜ ايدٚي١ ايطٛي١ْٝٛ ٚأضب ب ضكٛطٗ  – 4
و ها المطلق جعل الخلٌفة العباسى ٌرسزل ضعؾ الدولة الطولونٌة ورؼبة الدولة العباسٌة فى اعادة نف دب " 

جٌشا بقٌادة ) محمد بن سلٌمان الكاتب ( لدخول مصر والسٌطرة علً القطائع وب لك عادت مصر مرة مخرى 

 والٌة تابعة للدولة العباسٌة . 

  :أضب ب ضكٛط ايدٚي١ ايطٛي١ْٝٛ 
  . وٌهكثرة الصراعات والخالفات بٌن مبناء البٌت الطولونى بعد مقتل خمار -

 .تدخل الجند والموالى والؽلمان فً الشئون الداخلٌة للدولة الطولونٌة  -

 .رؼبة الخالفة العباسٌة فى استعادة نفو ها فى مصر والشام  -
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ّ 969 – 935ٖل /  358 – 323ايدٚي١ األخػٝد١ٜ )  -ث ْٝ  :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .محمد بن طؽ  األخشٌد  -م سسها : -
طؽ  " والٌة دمشق فى عهد خماروٌه وكان ابنه محمد محد القادة األتراك الز ٌن ٌعملزون فزً  تولى والده " -

 .هـ  312الجٌش العباسى وتصدى للجٌش الفاطمى ومنعه من االستٌالء على مصر عام 
 ولما تولى " تكٌن " والٌة دمشق صحب " محمد بن طؽ  " معه . -

  -أضب ب غٗس٠ ستُد بٔ طغر األخػٝد :
حمد بن طؽ  لمجموعة من األعراب قاموا بالهجوم على قافلة الحجاج المارٌن ببالد الشام وكان تصدى م

 معهم جارٌة ألم الخلٌفة المقتدر .
 ممن طرٌق الح  

عندما وصل الخبر للخلٌفة العباسى فر  الخلٌفة العباسى فواله الخلٌفة " الراضى باهلل " حاكما على مصر 
 ناه " ملك الملوك " فى فرؼانة ونجح األخشٌد فى مد نفو ه خارج مصر .والشام ولقبه باألخشٌد ومع

 :أعُ ٍ ستُد بٔ طغر األخػٝد ف٢ َصس 
 توطٌد نفو ه فى مصر والقضاء على األمراء المناوئٌن له والمتسببٌن فى زعزعة الحكم فى مصر . -1

 .إعادة األمن والنظام بعد صد هجمات الفاطمٌٌن على مصر  -2

 .ستقالل مصر عن الخالفة العباسٌة السعى ال -3

 .اتخ  من مدٌنة العسكر عاصمة له  -4
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : َصس بعد ٚف ٠ األخػٝد
م ودفن بالقدس وقد موصى بالوالٌة مزن بعزده البنزه " مبزو  545هـ /  334األخشٌد فى دمشق عام  توفى -1

 خشٌدي " .القاسم منوجور " ولما كان صؽٌر السن جعل الوصاٌة علٌه لخادمه " كافور األ

عنززدما تززولى الوصززاٌة علززى " منوجززور " ومصززبح الحززاكم الفعلززى للززبالد رفززض من ٌلقززب بلقززب " األمٌززر "  -2

وصمم على من ٌبقزى لقبزه الز ى اكتسزبه مٌزام موالد األخشزٌد وهزو ) االسزتا  ( طزول مزدة حكزم منوجزور وحتزى 

 م . 561هـ /  345وفاته عام 

 .إعادة األمن فٌها سواء فى مصر مو الشام عمل كافور على ضبط ممور البالد و -3

 .سٌطر على مقالٌد الحكم ولم تتدخل الخالفة فى ممر مصر  -4

لما توفى كافور اجتمع كبار القادة ورجال الدولة على من ٌتزولى الحكزم " محمزد بزن علزى األخشزٌد " وبعزد  -5

ن طؽ  " وظلزت مصزر والشزام والحجزاز تولٌته دعى له على المنابر ثم جاء من بعده " الحسن بن عبٌد هللا ب

هززـ بقٌززادة " جززوهر الصززقلى " واسززقط حكززم  350تحززت حكززم األخشززٌد حتززى دخززل الفززاطمٌٌن مصززر عززام 

 . راألخشٌدٌٌن ومسقط معها سلطان العباسٌٌن على مص
 

 

 

 

 

 

 َع أطٝب األَٓٝ ت ب يٓذ ح ٚاي فٛم
 أ/ عبد ايف  ح ايعصاش٣
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 

شكل الصراع بٌن الدولة العباسٌة والدولة الفاطمٌة مرحلة مهمة مزن تزارٌح المسزلمٌن حٌزث كانزت مصزر  -1

حلم الفاطمٌٌن من  اللحظة األولى لتكزوٌن دولزتهم وتحقٌزق هزدفهم فزى السزٌطرة علزى منزاطق نفزو  الدولزة 

 العباسٌة فً الشام والحجاز . 

ور منز  وفزاة " محمزد بزن طؽز  األخشزٌدى " فزانتهز " جزوهر حٌث كانت مصر تعانى من الضعؾ والتزده -2

الصقلى " األزمة وخرج بجٌشه من مدٌنة القٌروان حتزى وصزل ايسزكندرٌة ودخلهزا سزلمٌا ثزم دارت بٌنزه 

 وبٌن المسلمٌن مفاوضات صلح بعد طلبهم األمان فأجابهم جوهر إلٌه . 

والٌزة تابعزة للدولزة الفاطمٌزة التزى امتزدت مزن  وهك ا زال سلطان األخشٌدٌٌن والعباسٌٌن ومصبحت مصزر -3

إفرٌقٌززة ؼربززا إلززى البحززر االحمززر شززرقا وهكزز ا مصززبحت الخالفززة الفاطمٌززة فززى مصززر منافسززا قوٌززا للخالفززة 

 العباسٌة فى بؽداد .

مهمزة تزولى قٌادتهزا خٌزرة قزادة  حمالت عسزكرٌة ثالثلم تكن حملة جوهر الصقلى هى األولى بل سبقتها  -4

فاطمٌة  ولكنها بأت كلها بالفشل نتٌجة لتصدى القادة العباسٌٌن لهم حتى تمكزن جزوهر الصزقلى الجٌوش ال

 . من االستٌالء علٌها  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َصس فل٢ ايعصلس ايفل ط٢ُ     ايدزع ايج يح : 
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ٌَصس ف٢ ايف ط١ُٝ ايدٚي١ َساس 

 -:ٚاالض كساز اي أضٝظ َسس١ً(  1)  
 

  ايصك٢ً دٖٛس ايك ٥د
 ّ(  967 – 969/  ٖل 367 – 315) 

-341)) َٓصٛز بٔ َعد متِٝ أبٛ اهلل يدٜٔ صاملع ارتًٝف١

 ( ّ 975ّ-972 /(ٖل365

سززنوات نائبززا عززن الخلٌفززة المعززز  3حكززم مصززر  -
 لدٌن هللا الفاطمى 

عندما دخزل مصزر نززل فزى الموضزع الز ى بنزى  -
فٌززه مدٌنززة القززاهرة لتكززون مقززرا لحكززم الفززاطمٌٌن 

 وعاصمة للدولة الجدٌدة .

د دعززائم ملكززه فززى مصززر عنززدما تأكززد المعززز مززن توطٌزز -1
واسزززتقرار الخالفزززة الفاطمٌزززة بهزززا وانقطزززاع تبعٌتهزززا عزززن 

  . الخالفة العباسٌة انتقل إلٌها ومقام بها حكومة مركزٌة
محززززدثت تؽٌٌززززرات ملموسززززة فززززً المظززززاهر الدٌنٌززززة  -2

  .واالجتماعٌة والعلمٌة فى مصر
جعزل مزن مصززر قلبزا للعزالم ايسززالمً ومركززا للززدعوة  -3

 .الفاطمٌة 
بسززط نفززو ه علززً المؽززرب ومصززر والشززام حتززى حلززب  -4

 والحرمٌن .

 -: ايك٠ٛ َسس١ً( 2)
توالى على حكم مصر بعد الخلٌفة المعزز لزدٌن هللا عزدد مزن الخلفزاء الفزاطمٌٌن الز ٌن تمٌزز عصزرهم بزالقوة  

 فكان لهم دور ملموس فى استقرار الدولة .

 ْصاز َٓصٛز أبٛ ب هلل ايعصٜص – 5
 ( ّ 961/  ٖل 361) 

 .تولى الخالفة من بعد والده المعز لدٌن هللا الفاطمى  -1

 . نجح فى هزٌمة القرامطة واهتم بالشام وشئونها -2

 .حارب البٌزنطٌٌن فى حلب  -3

ازدهرت فى عهده حركة اينشاء والتعمٌر فأنشئت وجزددت قصزور  -4

 -ومنشنت عدٌدة منها :

 قصر ال هب بالقاهرة  -  

     جامع القرافة -  

 قصور عٌن شمس  -  

 َٓصٛز ع٢ً أبٛ اهلل بأَس اذت نِ – 7
 ( ّ 996/  ٖل 356) 

تززولى الخالفززة بعززد والززده العزٌززز بززاهلل ولقززب بززـ " الحززاكم بززأمر هللا "  -

 وكان صؽٌر السن .

 .عمل على إقرار األمن  -

 قضى على الفوضى التى كانت سائدة موائل عهده . -

/  ٖل 176)   ب هلل املط ٓصس – 3
5136 ّ ) 

وكان فى بداٌة حكمه الظاهر العزاز دٌن هللا تولى الخالفة بعد مبٌه  -1

ٌعتمد على وزٌره ) مبو القاسم على الجرجرائى ( فبسط سزٌطرته علزى 

 الدولة مما مدى إلى استقرارها .

 فشمل حكمه بالد الشام والحجاز وصقلٌة وشمال افرٌقٌا . -2

) مرسالن البساسٌرى ( حتى مقام له الخطبة استمال القائد العباسى  -3

علززى منززابر بؽززداد عززام كامززل إلززى من جززاء السززالجقة فأعززادوا للخالفززة 

 العباسٌة هٌبتها ثانٌة . 

وفزى مواخززر عهززده عانززت الززبالد مززن مزمززة اقتصززادٌة طاحنززة نتٌجززة  -4

انخفاض مستوى نهرالنٌل عرفزت " بالشزدة المستنصزرٌة " ومدت إلزى 

 لبالد وصاحبة األوبئة والطواعٌن .مجاعة فتكت با
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 ايجللللل ٢ْ ايجللللل ٣ْٛيًصللللل   اي للللل زٜذ فللللل٢  ايفللللل ضضًطللللل١ً 
 

 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  ايف ط١ُٝ َصس ف٢ يًُسأ٠ ايطٝ ض٢ ايدٚز

 ب هلل املط ٓصس أّ " زصد " ايطٝد٠  اهلل بأَس اذت نِ غكٝك١ املًو ضت

تدخلت فى شئون الدولة لصؽر سن الحاكم بزأمر هللا  -

عند تولٌته الخالفة وبسبب شخصٌته القلقة والمظزالم 

 التى نسبت إلٌه .التى ارتكبها مو تلك 

بززرزت شخصززٌتها إثززر تززولى ولززدها المستنصززر بززاهلل  -

 .الخالفة وهو طفل لم ٌتجاوز السبع سنوات 

اتخ ت مزن األلقزاب مزا لزم تتلقزب بهزا إمزراة فاطمٌزة  -

منها : لقب الملكة ولقب موالتنا والسزٌدة واسزتخدمت 

 .ه ه األلقاب مع الملوك المعاصرٌن لها 

 زراء وعزلهم .تدخلت فى تعٌٌن الو -

  -: ايطع  َسس١ً( 3) 

 : ايف ط١ُٝ ايدٚي١ ضكٛط أضب ب

 ضع  ارتًف ٤ ٚتطًط ايٛشزا٤ – 5

 ضعؾ الخلفاء بعد عهد المستنصر وبداٌة عهد المستعلى  -1

 تسلط الوزراء على الحكم  -2

 اشترك الخلفاء فى الم امرات والدسائس للتخلص منهم  -3

الززوزارة صززراعا مرٌززرا مثززل كززان صززراع الززوزراء علززى كرسززى  -4

 الصراع بٌن شاور وضرؼام .

 اض ع ١ْ ايٛشزا٤ ب يك٣ٛ ارت زد١ٝ – 7

نتٌجة للصراع ال ي دار بٌن شاور وضرؼام لجأوا باألستعانة بالقوى 

الخارجٌة فى بالد الشام فاستعان شاور بنور الزدٌن محمزود وضزرؼام 

لقززوى بعمززورى ملززك بٌززت المقززدس الصززلٌبى وبززدم مززن هنززا تززدخل ا

الخارجٌززة فززى شززئون الدولززة الفاطمٌززة ممثلززة فززى نززور الززدٌن محمززود 

 والصلٌبٌٌن لالستٌالء على مصر .

 ع٢ً ايكط ٤ ايصًٝبٝني ست ٚالت – 3
 َصس ع٢ً ٚاالض ٝال٤ ايف ط١ُٝ ايدٚي١

دار صراع بٌن قوات نور الدٌن محمود بقٌادة " مسد الدٌن  -1

 وبٌن الصلٌبٌٌن شٌركوه " ومعه " صال  الدٌن األٌوبى " 

فلم ٌتخل عمورى عن حلمه باالستٌالء على مصر فاستعان  -2

 بايمبراطور البٌزنطى 

دارت بٌنهما معارك فى بلبٌس وايسكندرٌة انتهت بانسحاب  -3

 عمورى وجٌشه وضٌاع حلمه فى االستٌالء على مصر .

 تمركزت قوات نور الدٌن محمود فى مصر وتولى مسد الدٌن  -4

 ع٢ً ٚايكط ٤ يدٜٔا صالح – 1
 َصس ف٢ ايف ط١ُٝ ايدٚي١

بعد وفاة مسد الدٌن شٌركوه قلد الخلٌفة ) العاضد باهلل ( الوزارة  -5

 لصال  الدٌن األٌوبى فاستطاع من ٌمسك بزمام الحكم فٌها .

م سقطت الدولة  1171هـ /  567وبوفاة الخلٌفة ) العاضد (  -6

السلطان الفاطمٌة وتولى صال  الدٌن حكم مصر ولقب بـ " 

الناصر صال  الدٌن بن ٌوسؾ بن مٌوب " وبدم عصر جدٌد وهو 

 العصر األٌوبى .
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٚال : األٚض ع ايطٝ ض١ٝ ف٢ بالد ايػسم األد٢ْ
 -ضع  ارتالف١ ايعب ض١ٝ ف٢ بغداد : – 1

إلى عدم وجود جزٌش قزوى تحزت  فلم تكن قادرة فى سٌطرتها على مقدرات حكم الوالٌات التابعة لها بايضافة

 قٌادة الخلٌفة ٌمكنه الوقوؾ فى وجه الزحؾ الصلٌبى .

 -االْكط َ ت ايطٝ ض١ٝ : – 2
 -انقسم الشرق األدنى وتفككت القوى السٌاسٌة به والتى تمثلت فى :* 

 .الدولة الفاطمٌة الشٌعٌة فى القاهرة  -

 ٌبٌٌن احراز النصر فى حمالتهم األولىمما سهل للصل، وايمارات السلجوقٌة فى بالد الشام  -

 -اذتسٚب ايصًٝب١ٝ ع٢ً ايع مل اإلضال٢َ : – 3
فى وسط مظاهر تفكك القوى ايسالمٌة فى العصور الوسطى نشبت الحروب الصلٌبٌة وكانت مولى حمالتهم 

لمسٌحٌة على بالد الشام وقادها مسٌحٌو ؼرب موربا على المسلمٌن فى الشرق النتزاع األراضى المقدسة ا

 من مٌدٌهم واعتبروها حرب مقدسة وكانت هناك عدة مسباب مدت إلى الحروب الصلٌبٌة . 

 ٚاملُ يٝلو  ٜلٛبٝني اال عصلس  ف٢ َصس ايدزع ايسابع 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : أضب ب اذتسٚب ايصًٝب١ٝ
 تتمثل فى رؼبة األمراء بأوروبا فى إنشاء إمارات مستقلة لهم فى الشرق . ضٝ ض١ٝ  -1

 المقدسة فى الشرق .تتمثل فى رؼبة الباباوات بالؽرب فى ايستٌالء على األراضى  د١ٜٝٓ  -2

 تتمثل فى رؼبة النبالء والفرسان بأوربا فى الحصول على خٌرات الشرق وممتلكاته . اق ص د١ٜ -3

تتمثل فى رؼبة العبٌد فى الخروج من األزمات االقتصادٌة واالجتماعٌة الطاحنة فى موربا  اد ُ ع١ٝ -4

. 

 وبزا بعزد لجزوء األمبراطزور البٌزنطزى للباباوٌزة وقد نجح البابا " موربان الثانى " فى إثزارة شزعوب مور

على مثر هزٌمته فى معركة " مانزكرت " وشن حمالت صلٌبٌة ضد العزالم ايسزالمى وقزد جزاءت ابتزداء مزن 

 م مستؽلة حالة الضعؾ واالنقسام التى كانت تعانى منها الدولة ايسالمٌة آن اك . 1156هـ /  451سنة 

 -املطًُني عٓد قدَِٚٗ إىل بالد ايػسم : * أضب ب اْ ص ز ايصًٝبٝني ع٢ً

 تفوق جٌوشهم فى العدد  -1

 انعدام المقاومة المنظمة فى إمارات الشام  -2

 الحروب الداخلٌة بٌن األمراء السالجقة  -3

 :وقد نجحت الحملة الصلٌبٌة األولى فى إقامة ثالث إمارات ومملكة لهم فى الشرق هما  -4

 مملكة بٌت المقدس "  –طرابلس  إمارة –إمارة منطاكٌة  –" إمارة الرها 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 َع١ًَٛ إثسا١ٝ٥ : قط٠ٛ ست ٌ
  كزززززززززر كزززززززززاهن مبزززززززززوس " رٌمونزززززززززد داجٌزززززززززل " واصزززززززززفا دخزززززززززول الصزززززززززلٌبٌٌن بٌزززززززززت المقزززززززززدس 

 ) لقززززززززززد مفرطنززززززززززا قومنززززززززززا فززززززززززى سززززززززززفك الززززززززززدماء فززززززززززى هٌكززززززززززل سززززززززززلٌمان وكانززززززززززت جثززززززززززث 

كأنها ترٌد من تتصل بجثث ؼرٌبة عنهزا ولزم  القتلى تعوم فى الساحة هنا وهناك وكانت األٌدى المبتورة تسبح

ٌكتززؾ الفرسززان الصززلٌبٌون بزز لك فعقززدوا مزز تمرا مجمعززوا فٌززه علززى إبززادة جمٌززع سززكان القززدس مززن المسززلمٌن 

 فزززززززززززأفنوهم عزززززززززززن  –ملفزززززززززززا  61الززززززززززز ٌن كزززززززززززان عزززززززززززددهم  –والٌهزززززززززززود وخزززززززززززوارج النصزززززززززززارى 

 ( مٌام ولم ٌستبقوا منهم إمراة وال ولدا وال شٌخا  0بكرة مبٌهم فى 

 أدٚاز ادتٗ د ضد ايصًٝبٝني -ث ْٝ  :
 ايدٚي١ املًُٛن١ٝ ايدٚي١ األٜٛب١ٝ ايدٚي١ ايصْه١ٝ

هو ما قام به عماد الزدٌن زنكزى  -5
 ثم مبنه نور الدٌن محمود.

وهززو مززا قززام بززه البٌززت األٌززوبى  -6
وعلزززززى رمسزززززه صزززززال  الزززززدٌن 

 األٌوبى وخلفائه من بعده .

هو ما قام بزه بٌبزرس وقزالوون  -7
 بن قالوون .واألشرؾ خلٌل 

 -دٚز ايدٚي١ ايصْه١ٝ: –أ 

 عُ د ايدٜٔ شْه٢ – 1
 كان ممٌرا للموصل  -1
 مدرك من الوحدة السبٌل الوحٌد لطرد الصلٌبٌٌن  -2
 ضم  حمص وحلب وحماة إلٌه  -3
 م ثم مخ  ٌزحؾ على سائر معاقل الصلٌبٌٌن  1144هـ /  535تمكن من استرداد إمارة الرها عام  -4
 م  1147هـ /  541ه عام استشهد على ٌد محد ممالٌك -5

 ْٛز ايدٜٔ ستُٛد – 2
 مدرك نور الدٌن محمود مهمٌة موقع مصر وإمكاناتها المادٌة والبشرٌة  -1

 بدم ٌتطلع إلى ضم مصر واستؽل فرصة النزاع بٌن الوزٌرٌن " شاور وضرؼام "  -2

فزة السزنٌة استنجد " شاور " به فأرسل شٌركوه ومعه صال  الدٌن الز ى نجزح فزى إعزادة مصزر إلزى الخال -3

 واسقاط الخالفة الفاطمٌة 

وبوفاة " نور الدٌن محمود " مصبح ) صال  الدٌن األٌوبى ( هو السلطان الفعلى لمصر ومخ  على عاتقزه  -4

 مواصلة الكفا  ضد الصلٌبٌٌن .

 -دٚز ايدٚي١ األٜٛب١ٝ: –ب
 صالح ايدٜٔ األٜٛب٢ – 1
بهززة ايسززالمٌة بززٌن ) مصززر والشززام والعززراق واصززل جهززوده مززن مجززل إقامززة الدولززة األٌوبٌززة وتوحٌززد الج -1

  -والجزٌرة ( لطرد الصلٌبٌٌن المحتلٌن لبالد الشام وقد مر  لك بدورٌن مساسٌن هما :

لمعرفززة قززدراتهم وممكانززاتهم وقزد اشززتبك معهززم فززى معززارك محززدودة فززى  -الزدور الززدفاعى ضززد الصززلٌبٌٌن : -2

م وتزأمٌن طرٌزق الحز  وعقزد هدنزة مزع ملزك بٌزت الكرك والشوبك وتأمٌن طرٌق القوافل بزٌن مصزر والشزا

 المقدس الصلٌبى مدتها خمس سنوات لٌتفرغ لتوحٌد القوى ايسالمٌة تحت زعامته .

م ( مخز  صزال   1152 – 1106هزـ /  500 – 502ٌمتزد مزن عزام )  -الدور الهجومى ضد الصزلٌبٌٌن : -3

 الدٌن ٌتأهب لمعركة حاسمة مع الصلٌبٌٌن وهى " حطٌن " 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 1187ٖل /  583 ١ سطنيَعسن ّ 
معلززن صززال  الززدٌن الجهززاد ضززد القززوى الصززلٌبٌة وقززام بحركززة تعبئززة شززاملة لجمٌززع قززوى المسززلمٌن وكافززة 

 مواردهم المادٌة والبشرٌة والمعنوٌة .

  -: للمعركة المباشر السبب

دٌن ٌتخ  قرارات ودى شاتٌو ( ممٌر حصن الكرك باتباع سٌاسة استفزازٌة جعلت صال  النقٌام مرناط ) رٌ -1

 حاسمة ضد الوجود الصلٌبى فى بالد الشام .

م ؼٌزر من مرنزاط  1101هزـ /  576كان ) بلدوٌن الرابع ( ملك بٌت المقدس عقد هدنزة مزع صزال  الزدٌن  -2

خرق الهدنة مخ  ٌهاجم قوافل المسلمٌن وكان ٌنوى االسزتٌالء علزى مكزة والمدٌنزة فأثزار هز ا السزلوك صزال  

لٌه بأن ٌزرد مزا اسزتولى علٌزه مزن مزال المسزلمٌن واطزالق سزرا  األسزرى فزامتنع ومصزر علزى الدٌن فأرسل إ

 عصٌانه فن ر السلطان واقسم من ٌرٌق دمه بٌده .

  : ْل ل ٥لر َعسن١ سطني- 
 .هزٌمة الصلٌبٌٌن واسترداد المسلمٌن لبٌت المقدس  -1
 .دٌد رفع الرو  المعنوٌة للمسلمٌن ورد اعتبار  الشرق ايسالمى من ج -2
 .مصبح الصلٌبٌون فى موقؾ الدفاع بدال من الهجوم واستحال بقائهم فى بالد الشام  -3
 .مظهرت مهمٌة الوحدة بٌن المسلمٌن وقدرات صال  الدٌن العسكرٌة والقٌادٌة  -4

 : اذت١ًُ ايصًٝب١ٝ ايج يج١
 محاولة الصلٌبٌٌن السٌطرة على بٌت المقدس مرة مخرى  -مسبابها : -1
فردرٌك    -" –" فلٌب مؼسطس " ملك فرنسا  –رٌتشارد قلب األسد " ملك انجلترا  " -قادة الحملة : -2

 بربروسا " امبراطور المانٌا 

  -ْ  ٥ذٗ  :

هزـ /  500انتهزت بعقزد " صزلح الرملزة " بزٌن الطزرفٌن عزام  –فشلت بفضل مقاومة صزال  الزدٌن األٌزوبى  -

مقابل ان ٌكون للصلٌبٌٌن الحق فى تأدٌزة الحز  م . ال ى نص على ) احتفاظ المسلمٌن ببٌت المقدس  1152

 إلى بٌت المقدس ( 

م وهو فى الخامسة والسزبعون  1153هـ /  505بعد الصلح عاد رٌتشارد إلى بالده وتوفى صال  الدٌن عام 

 من عمره تقرٌبا .

 : اذتًُ٘ ايصًٝبٝ٘ ارت َط٘ – 2
  خطر عن العالم ايسالمًدور مصر القوي فً صد الحمالت الصلٌبٌة ودفع ال    األسباب

 األسداخ : 
           . تم حصار مدٌنه دمٌاط -1

 . كان الملك العادل فً الشام فأسرع للقدوم الً مصر لصد الحملة -2

 .لكنه توفً قبل ان ٌأتً فجاء ابنه ) الكامل (  -3

 .تساهل الملك الكامل مع الصلٌبٌٌن  -4

 .ن دمٌاط .. لكنهم رفضوا عرض علٌهم تسلٌم بٌت المقدس لهم .. مقابل االنسحاب م -5

لجأ الً فتح السدود و الترع .. وادي  لك الً اؼراق االرض بالمٌاه .. مما عزل الصلٌبٌٌن عن   قاعدتهم  -6

 . البحرٌة فً دمٌاط
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ْٗ ١ٜ اذت١ًُ :

  اضطر الصلٌبٌٌن الً الرحٌل و سمح لهم الملك الكامل ب لك دون مي شروط 

  ( 0تم عقد هدنه مدتها ) سنوات 

 صراع  حول السلطة بٌن  ) المعظم عٌسً ( ) الكامل محمد ( ) االشرؾ موسً ( دار 

 االلمانى فرٌدرٌك  استعان المعظم عٌسً بالقوات الخوارزمٌة ضد الكامل محمد ال ي استعان باالمبراطور

 الثانى 

 ازع تؽٌرت األوضاع بعد مقتل المعظم عٌسً ...  و مصبح الكامل محمد حاكما لمصر والشام دون من 

٘اذتًُ٘ ايصًٝبٝ٘ ايط دض :- 
 .جاءت الحملة بقٌاده ) فرٌدرٌك الثانً ( إمبراطور ملمانٌا  -1

 .م 122تفاوض معه الكامل محمد و تم االتفاق علً صلح عرؾ بـ)معاهده ٌافا( عام  -2

 .تسلٌم بٌت المقدس وبٌت لحم للصلٌبٌٌن مع احتفاظ المسلمٌن بالمسجد االقصً  -3

 :عًٞ َع ٖد٠ ٜ ف  ؟ َ  ايٓ  ٥ر املرتتب١ 

  . اثار  لك ؼضب المسلمون و المسٌحٌون 

  م بسبب مساعده الخوارزمٌٌن1244نجح الصالح نجم الدٌن مٌوب فً معاده بٌت المقدس عام . 

 ّ 1248: اذت١ًُ ايصًٝب١ٝ ايط بع١
 . األسباب : استرداد بٌت المقدس من جانب المسلمٌن

 .ا لوٌس التاسع ملك فرنس القائد الصلٌبً :

 ايٓ  ٥ر :
 . اسر لوٌس التاسع بعد موقعه فارسكور بدار القاضً بن لقمان بالمنصورة -

 .تم التفاوض مع لوٌس التاسع بدفع نصؾ الفدٌه و الرحٌل عن مصر  -

 :املًو ايص حل جنِ ايدٜٔ أٜٛب  
 .علم بنزول الحملة فً مصر  -

 .جاء مسرعا من الشام  ولكنه توفى فى الطرٌق  -

 يدز غذس ا: 
 مخفت خبر وفاه الملك  -1
 : استدعت ) توران شاه ( ابن الصالح نجم الدٌن مٌوب .. لٌتولً القٌادة -2

 .القائد بٌبرس       تولى  قٌاده المصرٌون و هزٌمة لوٌس التاسع 
 .اشتبك مع لوٌس فً معركة فارسكور .. ونجح فً اسره       : توران شاه

 ّ ؟1250 ٌ تٛزإ غ ٙ عًٞ ٜد املُ يٝو ع ّ َ  ايٓ  ٥ر املرتتب١ عًٞ : َك
 انتهاء زمن الدولة االٌوبٌه               -1
 قٌام دوله الممالٌك .. التً حكمت مصر والشام والحجاز  -2
 إعالن شجر الدر نفسها ملكه علً حكم مصر و الشام  -3
 تنازلت شجره الدر عن السلطة لزوجها ) عز الدٌن مٌبك ( و تم تلقٌبه بالمعز  -4
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  --دٚز ايدٚي١ املًُٛن١ٝ: –ز
 بم تفسر : كان للممالٌك دورا هاما فً الحفاظ علً الدولة االسالمٌه ؟

             صد هجمات المؽول )التتار( -1

 عقد اتفاقٌه سالم مع جزٌرة ) رودس (  -2

 طرد الصلٌبٌٌن تماما من بالد الشام االسالمٌه و سٌطروا علً اخر مكان لهم )جزٌره قبرص( -3

 ( ايطًط ٕ ضٝ  ايدٜٔ قطص ٚاي صد٣ يًُغ1ٍٛ)
  . بعد مقتل عز الدٌن مٌبك اضطربت محوال البالد -1

 .مسرع الممالٌك بتولٌه ابنه ) المنصور علً ( و تعٌٌن قطز والٌا علٌه و حاكما للبالد  -2

 .م 1250فً تلك األوقات  دمر  المؽول بؽداد و قتلوا  الخلٌفة المستعصم باهلل عام  -3

 .ل  دخول مصر لالستٌالء علٌها قرر المؽو -4

 : زض ي١ ٖٛالنٛ إىل قطص
مرسل هوالكو زعٌم المؽول برسالة إلى السلطان قطز تحمل التهدٌدوالوعٌد وتطلب سرعة االستسالم 

 ( لخطأوالخضوع  ومما جاء فٌها) اتعظوابؽٌركم ومسلموا ممركم قبل من ٌنكشؾ الؽطاء فتندموا وٌعود علٌكم ا

 -ايسض ي١ :َٛق  قطص َٔ تًو 

 عقد قطز  اجتماع مع العلماء و كبار رجال الدوله لرفع الرو  المعنوٌه  -1
اخزز  قطززز بززرمي الشززٌح ) العززز بززن عبززد السززالم ( لجمززع االمززوال و تجهٌززز الجززٌش للززدفاع عززن االسززالم و  -2

 المسلمٌن 

 :ّ  1260/  ٖل 658 َعسن١ عني د يٛت
مع الصلٌبٌٌن على التزام الحٌاد والسما  لقواته  خرج قطز على رمس جٌش من مصر باتجاه الشام واتفق -1

 بالمرور  فاتجه صوب عٌن جالوت فى فلسطٌن .

م التقى الجمعان : المؽزولى وايسزالمى  1261سبتمبر  3هـ /  650رمضان  26وفى صبا  ٌوم الجمعة  -2

مون فى معركة عامة عند عزٌن جزالوت وانقزض المؽزول علزى المصزرٌٌن فزى بزادا األمزر فاضزطرب المسزل

وعند  لك ملقزى السزلطان قطزز خو تزه عزن رمسزه إلزى األرض وصزرخ بزأعلى صزوته ) اللهزم انصزر عبزدك 

الفانى قطز ( " واسالماه " وقاد الهجوم بنفسه علزى العزدو والتفزت حولزه القزوات المصزرٌة وحملزوا علزى 

هم ) كتبؽزا ( المؽول مما جعلهم ٌفقزدون صزوابهم وٌتكبزدون خسزائر جسزٌمة فقزد قتزل معظزم جٌشزهم وقائزد

 وهرب الباقون . 

 ّ ؟. 1260َ  ايٓ  ٥ر املرتتب١ عًٞ: َٛقع٘ عني د يٛت 
   .                           هزٌمة المؽول -1

 .رفع الرو  المعنوٌة عند المسلمٌن  -2

   .مصبحت مصر و الشام تحت حكم الممالٌك   -3

 .منق ت العالم االسالمً من الدمار  -4

 .قتل قائدهم ) كتبؽا (  -5
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ( ايطًط ٕ ايع ٖس بٝربع  2)
          .تولً الحكم بعد مقتل قطز   -1

 . م ومهد للالستٌالء على طرابلس 1260استرد اماره ) انطاكٌه ( -2

 .ٌافا (  –ارسوؾ  –نجح فً االستٌالء مٌضا علً ) الكرك  -3

 .(  م  1277 نجح فً هزٌمة المؽول فً موقعه ) االبلستٌن -4

 ( ايطًط ٕ املٓصٛز قالٕٚٚ  3) 
  . م 1205طرابلس وتدمٌر نجح فً االستٌالء علً ) حصن المرقب (  -1

 . مهد لدخول ) عكا ( -2

م وقزد  1201هزـ /  601قام بالتصدى للمؽول عندما خرج ) مبؽا ( على رمس جٌش كبٌزر مزن التتزار عزام  -3

 تحالؾ مع المؽول ) لٌو الثالث ( ملك مرمٌنٌة الصؽرى وانتصر علٌهم السلطان فى معركة حمص .

 ( ايطًط ٕ األغسف خًٌٝ بٔ قالٕٚٚ 4)
 م ( .. فهرب الصلٌبٌون الً جزٌره قبرص 1251نجح فً االستٌالء على عكا عام )  -1
 بعد سقوطها  سقطت ) صور و صٌدا ( وانتهً الوجود الصلٌبً  -2

 ( ايطًط ٕ ايٓ صس ستُد بٔ قالٕٚٚ 5) 
 م 1312نجح فً هزٌمة المؽول فً معركة ) مرج الصفر ( عام  -1
 معه التتار صلحا .. لعدم مقدرتهم علً الهجوم  عقد -2

 ( ايطًط ٕ األغسف بسضب 6٣) 
 مثناء صاله الجمعه  -م 1365هاجم الصلٌبٌٌن ) االسكندرٌه ( عام  -1
 وخربوا البالد و األسواق و قتلوا النساء واألطفال  -2

 زد فعٌ االغسف بسضب ٟ ؟
 مرسل إلً قبرص مسطوال مصرٌا      -1

 رص ) جانوس ( .. واسر معه مئات الجنود لٌزفوا فً القاهره نجح فً هزٌمه ملك قب -2

وبه  الدور المملوكى تم القضاء على  م1517وظلت قبرص تدفع الجزٌة.الً ان دخل العثمانٌون مصر  -3

 الخطرٌن الصلٌبى والمؽولى على المشرق االسالمى 
 

 
 

 

 َع أطٝب األَٓٝ ت ب يٓذ ح ٚاي فٛم
 ايعصاش٣ أ/ عبد ايف  ح
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 : اذتط ز٠ االضال١َٝ ٚاضٗ َ تٗ  ايسابع١ايٛسد٠ 
 
 

 : أضظ اذتط ز٠ اإلضال١َٝ 
 ايدٜٔ االضال٢َ : -1

استقت الحضارة مسسها من منبعٌتن مساسٌبن هما : كتزاب هللا القزرآن الكزرٌم وسزنة وسزٌرة النبزى صزلى هللا  

ه حتززى تربززى وجززدانهم علززى مكززارم األخززالق وتهزز ٌب الززنفس علٌززه وسززلم وتشززربت مززن تعالٌمززه ثقافتززه وفكززر

 والطباع .

 ايػعٛب اإلضال١َٝ : -2

وصلت حدود الدولة االسالمٌة الى مقصى اتساع لها مزن الصزٌن شزرقا الزى األنزدلس والمحزٌط األطلسزى ؼربزا 

متعزددة وب لك ضمت الدولزة شزعوبا متعزددة لكزل منهزا تراثزه العملزى والفكزرى وهزو مثزال فزى تشزكٌل حضزارة 

الطاقات والخبرات فحضزارة االسزالم مزن انتزاج شزعوب مختلفزة عربٌزة وفارسزٌة وتركٌزة ورومانٌزة وٌونانٌزة 

 وهندٌة وؼٌرها .

 االْف  ح ع٢ً اآلخسٜٔ :   -3

فززى الوقززت الزز ى كانززت بعززض الحضززارات كالٌونانٌززة والرومانٌززة تززرفض االنفتززا  علززى العززالم مكتفٌززة بتراثهززا 

 االسالمٌة تعمل على االنفتا  على حضارات اعخرٌن واالستفادة منها .وثقافتها كانت الحضارة 

ولقد كانت حركة الترجمة التى بدمت فى العصر األمزوى وازدهزرت فزى العصزر العباسزى مزن مهزم األمثلزة التزى 

 عبرت عن االنفتا  الحضارة االسالمٌة على الحضارات اعخرى . 

 خص ٥ص اذتط ز٠ االضال١َٝ :
  العالمٌة : -م

 فهى حضارة واسعة األفق ال ترتبط بمكان وال جنس بشرى بل انتشرت فى جمٌع منحاء العالم .

 الوسطٌة : -ب

فهى تجمع بٌن الجانب المادى والروحى وبٌن علوم الدٌن وعلوم الدنٌا ، فهى تمثل وسطٌة االسالم الصزحٌح 

 األخالقٌة : -ج

اة والسززلوك الشخصززى والنظززام السٌاسززى والنظززام فهززى مسززتمدة مززن القززرآن والسززنة وتززنظم كززل منززاحى الحٌزز

 االقتصادى والثقافى .

 الواقعٌة : -د

فهززى تسززعى لمواجهززة المشززكالت بطرٌقززة عملٌززة وٌظهززر  لززك فززى علززوم الفقززه واجتهززاد العلمززاء لمواجهززة 

 المشكالت فى المجتمع .

 :  التنوع -هـ

 فهى متنوعة فى دٌانتها ومعراقها ولؽتها وثقافتها .

 ول : الشم -و

 فهى تشمل كل نواحى الحٌاة ومجاالتها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفنٌة .

 

 ايٓعللل ّ ايطٝ ضللل٢ ٚاالداز٣ ايلللدزع األٍٚ :
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

   ْبر٠ ٖ ١َ:  
                                    .استقت الحضارة مسسها من منبعٌن مساسٌن هما ) كتاب هللا وسنة رسوله (    -1

 كٌة ورومانٌة وهندٌة وؼٌرها. حضارة ايسالم حضارة من نتاج شعوب عربٌة وفارسٌة وتر -2

 .نبػ الكثٌر من مبناء الشعوب ايسالمٌة فً العلوم التقلٌة والعقلٌة  -3

 .حركة الترجمة بدمت فً العصر األموي وازدهرت فً العصر العباسً  -4
 

 عٓ صس ايٓع ّ ايطٝ ضٞ ٚاإلدازٟ يف ايدٚي١ اإلضال١َٝ
 

 

 

  ٘ارتالف: 
رئاسة عامة للمسلمٌن يٌجاد مناخ اجتماعً تتحقق فٌه العدالة وٌعم فٌه األمن وٌحقق وحدة األمة والقٌام   -1

 .بمصالح مفرادها ورعاٌتها.تقوم على مبدم الشورى 
 .سالمة الحواس ورجاحة العقل  -العلم  -ٌجب ان ٌتوفر فً الخلٌفة ) العدالة  -2

    طسٜك١ اخ ٝ زٙ  :

 . ترك الرسول  األمر شوري 

 ) الخلفاء الراشدٌن تم اختٌارهم عن طرٌق ) االنتخاب علً مساس مبدم الشورى والبٌعة. 

 ًلكن فً العصر األموي والعباسً تؽٌر النظام إلً ملكً وراث . 

  -َٗ ّ ارتًٝف١:
  . خل والخارجحماٌة الدولة فً الدا -2   .    حفظ الدٌن وتعٌٌن الوالة -1

 . مباشره مهام الدولة بنفسه -3

 مس ت َععِ خًف ٤ ايدٚي١ االضال١َٝ :
حرٌصا على المشاركة مع اصحابه فى بناء المسزجد وحفزر الخنزدق فأسزس  كان رسول هللا  المشاركة : -1

 ب لك منهجا اتبعه معظم الخلفاء .
جزٌش الزروم منطقزة الثؽزور وسزبى كثٌزر مزن كان الخلٌفة المعتصم نمو جا فعندما ؼزا  االهتمام بالرعٌة : -2

المسلمات سمع باستؽاثة امراة وقعت فى مسر الروم وقالت وامعتصماه فاستجاب لها دفعزا العتزداء الزروم 
 ونصرة الستؽاثة المرمة وحفظا لنساء المسلمٌن .

لهزا مٌزن مرسل ملك الفزرس سزفٌرا إلزى عمزر بزن الخطزاب فلمزا دخزل الزى المدٌنزة سزأل مه العدل والرحمة : -3
ملككم فأجابوا لٌس لدٌنا ملك بل لنا ممٌر ف هب السفٌر فى طلب عمر فرآه نائما فى الشزمس علزى األرض 

 فوق الرمل فوقع الخشوع فى قلبه وقال رجل تهابه جمٌع الملوك وتكون ه ه حالته .

  ٙايٛشاز: 

   ًعرؾ معنً الوزارة من  عصر النب .                                                                                    

  كان الرسول علٌه الصالة والسالم ٌستعٌن فً تصرٌؾ ممور الدولة وقضاء مصالح الناس  بصحابته مثل
 مبا بكر الصدٌق وعمر بن الخطاب.

 مصبحت الوزارة منصبا رسمٌا فً عهد الدولة العباسٌة . 
 اتساع رقعه الدولة ايسالمٌة وتأثر العباسٌٌن بالنظام السٌاسً وايداري للفرس.  بم تفسر : قٌام منصب الوزٌر ؟   

 الخالفة الوزارة ايمارة الدواوٌن النظام القضائً الشرطة الجٌش والبحرٌة
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 ٙاالَ ز : 
                                .ال تقل شأنا وخطورة عن الوزارة  -1

 ظهرت الحاجة من  انتشار ايسالم خارج المدٌنة. -2

 ٞايٛاي ّ َٗ    : 
 حماٌة الدٌن والحفاظ علٌه. -1

 باٌة الخراج وجمع الصدقات وتوزٌعها.ج -2

 النظر فً األحكام وتقلٌد القضاة والحكام و النظر فً تدبٌر الجٌوش.  -3

 :  ست ضب١ ايٛال٠
 .كان عمر بن الخطاب ٌطلب من الوالً تقدٌم  مته المالٌة قبل تولٌته الوالٌة  -1

 .اقب الوالة كان عمر ٌحاسب الوالة إ ا زادت ثرواتهم زٌادة كبٌره وكان ٌر -2

ٜٔٚايدٚا : 
 مب تفطس : ْػأ٠ ايدٚاٜٚٔ ؟

 الحاجة إلً مراقبة معمال العمال والوالة.                          -1

 الحاجة لتنظٌم الجٌش ومعرفه التفاصٌل الخاصة بأفراده. -2

 كثره األموال المتدفقة علً الدولة ايسالمٌة من جراء الفتوحات.    -3

 لدولة والحاجة إلً تنظٌمها. اتساع رقعه ا -4

  عرب الدواوٌن  عبد الملك بن مروان :أْٛاع ايدٚاٜٚٔ 

 دٌوان الجند مو العطاء:إحصاء الجند وتحدٌد رواتبهم ومواعٌدها منشاه عمر بن الخطاب. -1

 .ٌتولً تنظٌم الخراج فً مقالٌم الدولة فً المشرق والمؽرب ومنشأه عمر بن الخطاب دٌوان الخراج : -2

 .منشأه معاوٌة بن مبً سفٌان لختم الرسائل بالشمع منعا للتزوٌر والتعدٌل دٌوان الخاتم : -3

 دٌوان البرٌد واالتصاالت: تأمٌن طرق مواصالت البرٌد والعمل علً ضمان نقل المعلومات واألخبار. -4

مو مززن الخلٌفززة إلززً  دٌزوان الرسززائل واينشززاء : ٌشززرؾ علزً الرسززائل الززواردة مززن الوالٌززات إلزً الخلٌفززة -5

 .عماله 

 دٌوان النظر : استحدث فً عهد الخلٌفة العباسً المهدي ومهمته تسهٌل حاجات مرباب المصالح.  -6
 

   ايٓع ّ ايكط ٢٥خ َط  
 ٘ َُٗ  : 
 ايشراؾ علً عدة منظمة منها األحباس ) األوقاؾ ( والحسبة وؼٌرها. -1

 عات طبقا لألحكام الشرعٌة المستقاة من الكتاب والسنة.الفصل بٌن الناس فً الخصومات والنزا -2

 كان الرسول حاكم الدولة وقاضٌها األول.  -3

 :غسٚط تٛيٞ ايكط ٤ 
 التحلً باألخالق {. -سالمة الحواس -العلم بنٌات األحكام -البلوغ  -العقل -} ايسالم    
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 -تٓعِٝ ايكط ٤: 
   المهدي.قاضً الجند ومول من عٌنه الخلٌفة العباس ً 

          قاضززً مهززل ال مززة للفصززل فززً المنازعززات بززٌن مهززل الززدٌن الواحززد وقززد تعززدد هزز ا المنصززب فززً والٌززات

 األندلس لكثره المستعربٌن فٌها.

  ايػسط٘ ض دض : 
 الشحنة {. –المعونة  –الطواؾ  -مسمٌات الشرطة: } العسس  -

 ٚادب ت ايػسط١ يف اجمل ُع:  -

 ادرة علً مصحابها وإقامة الحدود علً المجرمٌن.تنفٌ  األحكام الص -1

 حماٌة الخلفاء ووالة األمصار ضد مناوئٌهم فً الداخل. -2

 مساعده الجٌش ضد معداء الدولة فً الحفاظ علً ممن المجتمع فً الداخل. -3

 حفظ األسواق ومساعده المحتسب فً مداء عمله. -4

   ض بع  ادتٝؼ ٚايبشس١ٜ اإلضال١َٝ 

 : ادتٝؼ -أ
 أ١ُٖٝ تهٜٛٔ ادتٝؼ يف ايدٚي١ اإلضال١َٝ ؟-مب تفطس : 

 نشر الدعوة ايسالمٌة و تأمٌن حدود الدولة ايسالمٌة.

 دعٌ عبد املًو بٔ َسٚإ اي ذٓٝد إدب زٜ : ؟ -مب تفطس : 

 بسبب تقاعس كثٌر من المسلمٌن عن الحرب وانشؽالهم فً الحرؾ والمهن المختلفة.

 ٗادتٝؼأغٗس املع زى اييت خ ض    : 
 معركة الٌرموك والقادسٌة وتطور الجٌش كثٌرا  فً عصر الدولة األموٌة.

   : قسمت الدولة ايسالمٌة فً عهد عمر بن الخطاب إلً عده مجناد

 مصر ( 4)    العراق( 3)      قنسرٌن ( 2)   جند الشام       ( 1)

 مفرٌقٌه. -اسان ثم زاد فً العصر األموي بسبب اتساع الدولة فأنشأ جند خر  

 :   أضًش١ ادتٝؼ -ب

 السٌوؾ والرما  واألقواس والدروع.  ---األسلحة الخفٌفة:  -1

 المنجنٌق والنار ايؼرٌقٌة والمواد الحارقة. ---األسلحة الثقٌلة: -2

 : َٝ٘ايبشسٜ٘ االضال
 . مبو العالء الحضرمً والً البحرٌن مول من ركب البحر لمواجهة الفرس -1

 .عثمان بن عفان منشا األسطول ايسالمً بطلب من معاوٌة بن مبً سفٌان  فً عهد -2

 م.655هـ  34م و معركة  ات الصواري 645هـ 20من مشهر المعارك معركة فتح قبرص سنه  -3

اهززتم المسززلمون ببنشززاء دور صززناعه السززفن فززً جزٌززرة الروضززة بمصززر  كزز لك فززً بززالد الشززام وتززونس  -4

 واألندلس. 

 لعبت مصر دورا  عظٌما  فً بناء السفن الحربٌة ؟ -العبارة اعتٌة : مثبت صحة  -

 يف عٗد ايدٚي١ األٜٛب١ٝ: 
   اهتم صال  الدٌن األٌوبً باألسطول فقد خرج قائد األسطول حسام الدٌن ل ل 

 .باألسطول  لحماٌة سواحل بالد الشام من الصلٌبٌٌن 

  -يف عٗد ايدٚي١ املًُٛن١ٝ :
 الصناعة فً الفسطاط وجزٌرة الروضة وايسكندرٌة ودمٌاط  اشرؾ  بٌبرس علً دور 

 .ول لك ٌعتبر بٌبرس م سس البحرٌة المملوكٌة 
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 خص ٥ص ايٓع ّ األق ص د٣ ف٢ ايدٚي١ اإلضال١َٝ :

 الجمع بٌن الثبات والمرونة والتطور. -3   نابع من القرآن والسنة.         -1

 رقابة الدولة وضمٌر الفرد.  -4            التوازن بٌن المادٌة والروحٌة       -2

      :ايٓع ّ االق ص د٣ أٖداف 

 االستثمار األمثل لكل  الموارد االقتصادٌة.  -حد الكفاٌة المعٌشٌة.                    -
 

  َ٘ٝايٓع ّ امل ىل يًدٚي٘ االضال  
 -بٝت امل ٍ ْػأت٘ ٚتطٛزٙ : 

 : فً عهد الرسول

 جمع الفًء والصدقات فقد مرسل عمرو بن العاص لجمع صدقات عمان.كان ٌرسل العمال ل 

 .استمر الحال وكان ٌحفظ المال فً بٌته فً عهد مبو بكر الصدٌق :

 : فً عهد عمر بن الخطاب

  الوفٌرة. ة التً تمت فً عهده والخٌراتمنشا بٌت مال المسلمٌن بسبب الفتوحات العظٌم 

 .عاصمة الخالفة وإدارات فرعٌة فً الوالٌات كان بٌت المال إدارة مركزٌة فً  -

 جعل عمر بن الخطاب لبٌت المال آمٌنا مستقال  فً عمله عن الوالً والقاضً.  -

 . فصل عمر بن الخطاب بٌن ايدارة السٌاسٌة والمالٌة تفادٌا  للمشكالت -

 . ال"عٌن عمار بن ٌاسر والٌا علً الكوفة و عبد هللا بن مسعود عامال  لبٌت الم - 

 بٝت امل ٍ ف٢ ايعصس اال٣َٛ ٚايعب ض٢
  -فً العصر األموي :

 زادت موارد بٌت المال ومشرفت الدولة علٌها إشرافا كامال . -1

 ممر عماله بمنع بٌع األراضً الخراجٌه.,معاد عمر بن عبد العزٌز هٌكله بٌت المال  -2

 زادت فً عهده مموال بٌت المال. زاد من اينفاق علً الرعٌة لتحقٌق العدالة االجتماعٌة ف -3

  -فً العصر العباسً :

 بلؽت األمة ؼنً ال وصؾ له فً مواردها  -1  
 قنطار فً كل سنة (. 7511كان قٌمه ما ٌدخل إلً بٌت المال فً عهد هارون الرشٌد )  -2  

 َٛازد بٝت امل ٍ
 

 

 المكوس الؽنٌمة الفا الجزٌة الزكاة العشور الخراج

 هً محد مركان ايسالم وفرٌضة محكمه وهً مقدار معلوم من مال األؼنٌاء ٌرد إلً الفقراء :  ن ٙصايلللللل

 َص دز ايصن ٠ : ل 
 زكاة السوائم ) األنعام الماشٌة( . -    ـ زكاة النقد) المال( .

 زكاة الركاز والمعادن . -     ة الزروع والثمار .زكا-

 ايٓعللللل ّ املللللل ىل  ايلللللدزع ايجللللل ٢ْ :
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

  َص زٜ  ايصن ٠ : للل

 فً سورة " التوبة " وهم :  حددها هللا تعالى 

 الم لفٌن قلوبهم . العاملٌن علٌها .                المساكٌن . الفقراء .              

 ابن السبٌل  فً سبٌل هللا .             الؽارمٌن .              فً الرقاب .    

 : ارتساز-2
 ارا  معٌنا  من المال مو الحاصالت." مقدار من المال مو المحصول ٌدفع كل عام بعد الحصاد " مقد

 -األزاضٞ اييت ٜفسض عًٝٗ  ارتساز : ٜفسض ع٢ً ْٛعني َٔ األزاضٞ ايصزاع١ٝ ُٖٚ  :
 ---أزض ف شٗ  املطًُني ب يك٠ٛ : 
 .تكون األرض ملكا للدولة لكن تترك األرض فً ٌد مصحابها لخبراتهم الزراعٌة  -1

 ما تؽله األرض عٌنا مو نقدا.ٌزرعونها وٌنتفعون بها وٌدفعون نصؾ  -2

 ---أزض ف شٗ  املطًُٕٛ صًش : :
 1تكون األرض ملكا  ألصحابها ٌتوارثونها وهً األراضً العشرٌة والتً ٌدفع عنها مصحابها العشر 

 ساوت الدولة ايسالمٌة بٌن جمٌع األراضً فً دفع الخراج  ؟ - - -مثبت صحة مو خطأ العبارة التالٌة : 

 لة بٌن جمٌع األراضً فقد كان الخراج ٌزٌد مو ٌنقص تبعا الختالؾ جوده األراضً لم تساوي الدو

 وقٌمه  الحاصالت وجوده المحصول ونظام الري سواء كان من األنهار مو اعبار مو األمطار .

قام معاوٌة بن مبً سفٌان بفصل والٌة الخراج عن الوالٌزة كزان ٌشزترط فزٌمن ٌتزولً الخزراج المعرفزة التامزة 

 الفقة وعلومهب

 : ايعػٛز -3
 : نظام إسالمً ٌطلق علً

 عشر التجارة والبٌوع. -1

 عشر الصدقات مو زكاة الركاز ) الخارج من األرض (. -2

                   -هً مرض ال ٌ خ  منها خراج وإنما ٌ خ  ع شر ؼلتها علً منه زكاة وهى : ---األراضً العشرٌة:

 ٌها دون قتال وال حرب وٌعامل مصحابها معاملة المسلمٌن.األرض التً مسلم مهلها وهم عل 

 .األرض الموات مو البور التً استصلحها المسلمون 

 .األرض التً جال عنها مصحابها مو التً ال ٌعرؾ لها صاحب وزعت علً الفاتحٌن بب ن الحاكم 

 ال ٌجوز تحوٌل مرض الخراج إلً مرض عشرٌة وال األرض العشرٌة إلً مرض خراج .

 :  ادتصٜ٘ -4
 هً مقدار من المال  ٌدفعه مهل ال مة مقابل دفاع المسلمٌن عنهم وتمتعهم بجمٌع حرٌاتهم وهً تقابل الزكاة 

 المفروضة علً المسلمٌن.

 الجزٌة لٌست من مستحدثات ايسالم ... اثبت صحة  لك ؟  

تسمً  مات الفٌنٌقٌٌن وكانتفرضها الٌونانٌون على سكان سواحل مسٌا الصؽرى مقابل حماٌتهم من هج -1  

 .} ضرٌبة الر وس { بالقرن الخامس قبل المٌالد 

 فرضها الفرس والروم على الشعوب التً حكموها .   -2 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 فسض ايدٚي١ اإلضال١َٝ ادتص١ٜ عًٞ بري املطًُني  ؟ - - -مب تفطس : 
 اء ؼٌر المسلمٌن كانت الدولة تفرض علً المسلمٌن  مداء الخدمة العسكرٌة والدفاع عنها  وإعف 

 .الجزٌة كانت بدال  مالٌا  عن الخدمة العسكرٌة المفروضة علً المسلمٌن 

   كان من ٌدفع الجزٌة هم الرجال القادرون علً حمل السال 

 .تسقط الجزٌة عن ال مً إ  لم تستطٌع الدولة حماٌتهم مو دخول ال مً ايسالم 

 ١ ؟مس س٘ اإلضالّ جت ٙ أٌٖ ايرَ ---َ  ايديٌٝ عًٞ :
  .كانت ت  خ  الجزٌة من الرجال القادرٌن فقط وٌعفً منها النساء واألطفال والمرضً والفقراء 

  مقدار الجزٌة  ٌختلؾ من حالة إلً مخري ففً عهد الرسول كانت دٌنارا  واحزدا  وفزً العصزر األمزوي

 كانت مربعة دنانٌر.

 : ايغٓ ٥ِ -5
 موالهم ومعداتهم و لك بعد ا الدخول معهم فً حربكل ما اؼتنمه المسلمون من األعداء ومخ وه من م

  - -ال ٌدخل منها فً بٌت المال إال الخمس وكان كما ٌلً:

 سهم للرسول )ص( ومزواجه ومسقطه مبو بكر بعد وفاة النبً. -1

 سهم ل ي القربى من بنً هاشم وعبد المطلب ومسقطه مبو بكر مٌضا.         -2

                                                                                 . سهم ألبناء السبٌل -5سهم للمساكٌن.         -4                سهم للٌتامى. -3

 ٧ٝايف -6

  .هو ما مفاء هللا به علً المسلمٌن دون قتال وما مخ ه المسلمون من مموال بدون قتال 

 :والٌتامى والمساكٌن وابن السبٌل (.)الرسول ول ي القربى  -ٌوزع خمس مخماس 

 املهٛع )ايطسا٥ب( -7
 ضرٌبة ثانوٌة تفرضها الدولة. 

 -أْٛاعٗ :  
 ما ٌفرض ؼٌر المسلمٌن إ ا انتقلوا من بلد  إلً بلد داخل بالد ايسالم. -عشور الجمارك وعشر التجارة :

 قدار زكاة المعادن الخمس.كالمعادن وما ٌخرج من البحار وم ---واردات االمتالك العامة للدولة:

 واألموال التً ال صاحب لها ) وتسمً الموارٌث الحشرٌة (. ---التركات التً ال وارث لها:

 : َص زٜ  بٝت امل ٍث يج  : 

 .نفقات الخلٌفة والوالة والقضاة وموظفً الدولة والعمال والجند 

 .تجهٌز الجٌوش ومعدات القتال 

    من إنشاء المساجد والطرق والجسور. المصالح العامة لبلدان المسلمٌن 

  .مصروفات الم سسات االجتماعٌة مثل المستشفٌات والسجون 

  .توزٌع األرزاق للفقراء والٌتامى واألرامل وكل من ال عائل له 

   .اينفاق علً ؼٌر القادرٌن 
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 

 

 َكَٛ ت اشدٖ ز ايصزاع١ :
 لحة للزراعةاألراضى الصا -3  وفرة المٌاة . -2   تنوع المناخ . -1

 : ايصزاع٘
 :ايدٚي١ اإلضال١َٝ عًٞ االٖ ُ ّ ب يصزاع١  َع ٖس سسص 

 تطٜٛس َػسٚع ت ايس٣ : -أ
 مقٌاس النٌل بجزٌرة الروضة   مقامت الجسور وشٌدت الجسور علً مجاري األنهار ومجاري السٌول مثل -1

 . رة (سد معاوٌة ال ي مقامه الخلٌفة معاوٌة علً وادي الخنق بالمدٌنة المنو

 فً األندلس ادخل المسلمون نظام زراعه المدرجات فً الجبال وحفروا الترع ومقاموا القناطر والجسور  -2

مقام العباسٌون شبكه من قنوات الري ما بٌن النهرٌن )دجله والفرات (تعرؾ باسم النواظم ألنهزا تزنظم توزٌزع 

 .المٌاه 

 االٖ ُ ّ ب يفالح ٚزع ٜ ٘ : -ب
 .عدم إرهاق الفالحٌن بالضرائب وتخفٌض الضرائب ا ا قل المحصول راعً الخلفاء  -

 االٖ ُِ ب يعًّٛ ايصزاع١ٝ : -ز
 .إدخال محاصٌل جدٌدة  -1

 . ابتكار طرق جدٌدة للري واستخدام االسمده الجٌدة لزٌادة اينتاج -2

 .استخدموا الدورة الزراعٌة ومنشئوا المدارس الزراعٌة  -3

 . الزٌتون(—قصب السكر—التفا –النخٌل —الكروم–)الحنطه  زراعٌهمن اهم المحاصٌل ال -4

 : ايصٓ ع٘ 
  كان الخباب بن االرّت حدادا وكان )عثمان بن طلحه (خٌاطا. 

  مهتم الخلٌفة عمر بن الخطاب بالتصنٌع الحربً واهتم عثمان بصناعه السفن. 

 لرفع المٌاه  فً العصرٌن األموي والعباسً اخترع المهندسون المسلمون المحركات. 

  كان لكل طائفة حرفٌه )نقابه(امٌن لها ٌتولً تمثٌلها إمام المحتسب. 

 أِٖ ايصٓ ع ت :
 الكتانٌة فً مصر وفارس            الحرٌرٌة فً فارس والعراق والشام   -  ايغصٍ ٚايٓطٝر

 عرؾ المسلمون صناعه الورق عن طرٌق الصٌن فً عصر الدولة العباسٌة  صٓ ع٘ ايٛزم

 مر هارون الرشٌد باقامه مصانعه فً خراسان وحل تدرٌجٌا محل ورق البرديم

 ايصٓ ع ت املعد١ْٝ
 الصناعات الحدٌدٌة وصناعه ال هب والفضة  -

صناعه تكفٌت )تطعٌم (المعادن ومنها البرونز والنحزاس بالز هب مو الفضزة خاصزة فزً  -

 من ممثله تلك المصنوعات )القنادٌل والشمعدنات(، الموصل 

 مقام المسلمون مول معامل لتكرٌر السكر وارتبطت بالسكر صناعات مخري مثل الحلوى ايصٓ ع ت ايغرا١ٝ٥

ايصٓ ع ت 
 ايصد د١ٝ

مدق الصناعات الكٌماوٌة التً نبػ المسلمون فٌها ومن ممثلته زجاج األوانً والقنٌات 

 للزٌنه 

 ٚاألد ُ عٝل١  اإلق ص د١ٜ اذتٝ ٠ ايدزع ايج يح
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 صاش٣لللل ح ايعللد ايف لأ/ عب

 طاط فً مصرالال قٌة وصور فً الشام ( صناعه السفن )االسكندرٌه ودمٌاط والفس  ايصٓ ع ت ارتػب١ٝ

  صناعه االرابٌسك واستخدمت فً صناعه المشربٌات والشرفات وصنع اثاث المنازل 

 اي ذ زٙ 
 مب  تفطس : اشدٖ ز اي ذ ز٠ يف ايدٚي١ االضالَٝ٘ ؟

      وجود شبكه مواصالت واسعه  لتسّهل حركه سٌر البضائع والسلع   

   لفنادقتشٌٌد المسلمٌن الخانات وا 

                              بناء األساطٌل لحماٌة السواحل من قرصنه اللصوص    

    اهتمام الخلفاء بسك ملعمله والحرص علً ضبط معاٌٌرها 

  االهتمام باقامه األسواق 

 -أثس اي ذ ز٠ يف اْ ػ ز اإلضالّ :

  ساهمت فً نشر ايسالم فً ما وراء  الصحراء الكبري 

  فى بعض المدن  برنو و مدٌنتى  المسلمٌن بحسن تعاملهم ومدبهم وممانتهم فى نشر ايسالمساهم التجار

  تمبكتو وجاوة كما تكونت فٌها ممالك اسالمٌة مثل ؼانا ومالى وصنؽى 

  مقدٌشو (—ممبسه—ظهرت مراكز إسالمٌه فً شرقً إفرٌقٌا منها )كلوهكما 

  مثل )الهند والصٌن وجزر سولو )الفلبٌن (ازدهرت الجالٌات االسالمٌه فً كثٌر من األطراؾ 

 َ  ايٓ  ٥ر املرتتب٘ عًٞ :  )االٖ ُ ّ ب ي ذ ز٠ يف ايدٚي١ االضالَٝ٘ (

  ابتكار المسلمون الكثٌر من النظم المالٌة والتجارٌة التً عرفتها عنهم موروبا بعد  لك 

 الق الناس استفادوا كثٌرا عن الثروة المالٌة والخبرة بش ون الحٌاة والمعرفة بأخ 

 مظهرا من مظاهر عظمة االسالم وحضارة  لقد اصبحت التجاره االسالمٌة فى القرن الرابع الهجر

 ولها السٌادة فى البالد 

   ٜتأثس ايغسب ب ملطًُني اق ص د 

الى  مما ادىنمو المبادالت التجارٌة بٌنة وبٌن بٌزنطة واوربا  فى ساهم الموقع المتمٌز للعالم االسالمى -

منظمات تجارٌة ومراكز تجارٌة فى جنوب اوربا والتى انتقلت عن طرٌقها العلوم والخبرات  تكوٌن

 العربٌة الى الؽرب 

 لالستفادة منعندما استولى النورمان على صقلٌة من المسلمٌن حرصو على ابقاء المسلمٌن فٌها  -

احد وجهٌها اٌة قرانٌة حضارتهم وخبراتهم ل ا فان ملوك النورمان قامو بسك عملة ونقود تحمل فى 

 كرٌمة 

ومن الناحٌة الزراعٌة تاثر الؽرب بالعالم االسالمى فادخلو كثٌر من النباتات  الشرقٌة الى بالدهم مثل  -

البطٌح والثوم واالرز والسمسم اللٌمون وقصب السكر والتوابل واالصباغ والعقاقٌر الشرقٌة واستخدمو 

 السكر فى اطعمتهم 
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 ٘اذتٝ ٙ االد ُ عٝ
 طبقات المجتمع فً الدولة االسالمٌه:     

وتضم الخلفاء والسالطٌن وكبار رجال الدولة من الوزراء ومصحاب الدواوٌن وكبار قاده   ايطبك١ ايعًٝ 
 الجند

ايطبك١ 
 ارت ص١

  تضم العلماء واألدباء وكبار التجار 

 ٌركان الناس ٌرجعون للعلماء فً ممور دٌنهم وكان لألدباء نفو  مدبً كب 

ايطبك١ 
 ايٛضطٞ

 هم من مصحاب المالك والتجار ور ساء الحرؾ الصناعٌة 

 كانوا ٌمثلون ركٌزة مساسٌه فً المجتمع  وٌقاس باتساع ه ه الطبقة مدي رقً المجتمع 

 ٌمثلون سواد مالمه من مهل الفالحة وصؽار التجار ومهل الحرؾ البسٌطة   ايطبك١ ايع ١َ

 عباسً بالعٌاّرٌن والشطار والخدم ٌضاؾ إلٌهم من عرفوا فً العصر ال 

 .هم المسلمون من ؼٌر العرب مثل الفرس واألتراك واألكراد والبربر والروم وؼٌرهم -الموالً :

  ًانقسمت عناصر السكان فً الدولة االسالمٌه إلً عنصرٌن هما العرب والموال 

 لً مساس الدٌن مو الجنس مو اللونلم ٌكن النظام الطبقً  فً ايسالم قائما علً التمٌٌز بٌن الطبقات ع 

 مس ت اجمل ُع االضال٢َ 
انصهرت طبقات المجتمع وعناصرة فزى بوتقزة واحزدة فزى ظزل مزا كفلزة االسزالم مزن اسزس رئسزٌة فتعزاٌش  -

 سلمان الفارسى وبالل الحبشى ومحمد ص 

كزر واالدب  فكزان ووجد الموالى من ؼٌر العرب تسامحا برزت مالمحزة فزى بلزوؼهم اعلزى درجزات العلزم والف-

  منهم الفقهاء والقضاة والعلماء واالطباء والوزراء والوالة

 َه ْ٘ املساٙ ٚدٚزٖ  ف٢ اجمل ُع االضال٢َ 
 -بٞ:سايطٝ ضٞ ٚاذت

    شاركت فً بٌعه العقبة الثانٌة. 

  فى وكان له نفو  واسع فى الدولة شاركت فً القتال بداٌة من ؼزوه احد وخٌبر وحروب الردة والٌرموك
 .العصرٌن االموى والعباسى 

 ايدعٟٛ ٚايعًُٞ :
  : السٌدة خدٌجة مول امرمة ممنت برسول هللا .  حظى التارٌح االسالمى بالكثٌر من النما ج المشرفة مثل 

  السٌدة عائشة برعت فً علوم الفقه والحدٌث. 

 يالطالع فكط    .العلم  مم البنٌن زوجه الخلٌفه الولٌد بن عبد الملك اشتهرت بالفصاحة والبالؼة وحب    

  مم هانا الهرونٌة من عالمات الحدٌث فى مصر ومنشئت تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاة مدرسة فى
 يالطالع فكط                                                                                        بؽداد لتعلٌم الطالب على نفقتها .

 -د ُ عٞ :ايدٚز اال
 /م وخصصززته204ربززاط البؽدادٌززة سززنه بززاي خززاتون ابنززه السززلطان الظززاهر بٌبززرس منشززأت رباطززا ٌسززمً  -1
 . لنساء  ومٌضا كان مأوي للنساء المطلقات واألراملل
 .كان زرٌاب من مشهر الموسٌقٌٌن المسلمٌن فً بؽداد  اع صٌته عندما وصل إلً األندلس  -2

 ُ عٝ  :تأثس ايغسب ب ملطًُني اد 
تززأثر الؽززرب بززالعرب المسززلمٌن فززى المالبززس والزٌنززة واألعٌززاد واالحتفززاالت وموائززد الطعززام وطززرق الصززٌد 
واستخدام الحمام الزاجل لنقل البرٌزد وتعرفزوا فزن تنظزٌم الحزدائق ومزن مروع األمثلزة التزى تضزرب علزى تزأثر 

ن تعلزم الؽزرب الرفزق بزالحٌوان مزن الؽرب بالمسلمٌن ما  كره جوستاؾ لوبزون فزى كتابزه حضزارة العزرب  عز
 العرب وهو ما دعا له الدٌن االسالمى .
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 بم تفسر االهتمام بالعلماء:  اذتٝ ٙ ايعًُٝ٘

   تقاضً العلماء رواتب شهرٌه توفر لهم معٌشة كرٌمه 

 كانوا ٌعٌنون فً المدارس ودور الحدٌث والبٌمارستان وٌخصص لهم من موقافها رواتب 

 ر العلم للسكن بها مو الستراحتهم ما بٌن الدروس والصالة تخصٌص مماكن فً دو 

  كان المأمون ٌعطً   وزن الكتاب المترجم للعربٌة  هبا 

  تززوقٌر العلمززاء واحتززرامهم والحززرص علززً مخزز  مشززورتهم فكززان معاوٌززة  والمززأمون ٌحرصززان  من ٌضززم
 مجالسهم  العلماء 

 ًُ٘ٝاملؤضط ت ايع : 
  أٚال املطذد:

 لمً رائد حٌث تدرس فٌه علوم القرمن وتفسٌره والحدٌث وعلومه والفقه وم اهبه للمسجد دور ع. 

 كانت الدراسة تتم فً حلقات مثل   حلقه ايمام مالك فً مسجد المدٌنة .       

  ايمام الشافعً فً مسجد عمرو بن العاص فً مصر. 

 ) حلقات العلم فً مسجد )سنكري بتمبكتو . 

 ث ْٝ  ايه  تٝب:

 لٌم القران الكرٌم والكتابة والحساب و الخط العربًهدفها تع . 

 كان األفراد والخلفاء ٌحترمون المعلمٌن وٌنزلون علً مرائهم احتراما لهم . 

      :ث يج  املدازع 

  نشأت فً القرن الرابع الهجري وازدهرت فً القرن الخامس الهجري. 

 دحامها وظهر التنوع فً العلوم ٌرجع السبب فً نشأتها إلً كثره الحلقات فً المساجد واز. 

    ًمدارس تشرؾ علٌها الدولة -2مدارس مهلٌه وٌقوم بها األفراد       -1انقسمت المدارس إل 

  لقد تعددت مناه  تلك المدارس فجمعت بٌن التدرٌس العلوم الدٌنٌة والعلوم الطبٌعٌة كالهندسة والطب

 والرٌاضٌات 

 وقد اشتهرت المدارس فى مصر مثل المدرسة المستنصرٌه(—امٌةمن ممثله تلك المدارس )المدرسة النظ

 المدرسة القمحٌة فى العصر االٌوبً ومدرسة جامع السلطان فى العصر المملوكى 

 زابع  :امله ب ت

 . مكتبات المساجد: وهو النوع األول حٌث نشأت مع نشأه المسجد -1
دار العلم بالقاهر والتى اسسها الفاطمٌون فقد الٌها ومكتبة المكتبات العامة:  مكتبه بؽداد )بٌت الحكمة ( -2

 بامر من الخلٌفة نفائس الكتب من سائر العلوم واالداب ما لم ٌرى مثلة  .
 .مكتبات المدارس : المكتبة الظاهرٌة بدمشق  -3
  .توجد فً بٌوت الخلفاء واألمراء والعلماء والتجار-المكتبات الخاصة : -4

ٕ  ايعًُٝل١  اذتٝل ٠  ايدزع ايسابع :  ايعُل ز٠  ٚفٓلٛ
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 : الَٝ٘ايعًّٛ ف٢ ايدٚي٘ االض
 )القرآن والسنه( وتنقسم إلً : هً التً تستمد مصولها من نصوص دٌنٌه العلوم النقلٌه

 : ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ
 تفسٌر القران

 .هو علم ٌراد به فهم كتاب هللا المنزل علً سٌدنا محمد وبٌان معانٌه واستخراج محكامه  -1
  .لجامع ألحكام القرآن (وتفسٌر ابن كثٌرومن مشهر كتب التفسٌر تفسٌر الطبري وتفسٌر القرطبً )ا -2

 علم القراءات

 . علم ٌبحث فً كٌفٌه ترتٌل آٌات القرآن الكرٌم واختالفها )منسوبا لناقله( -1
 . ظهر مع دخول مجناس متعددة فً ايسالم حرصا علً سالمه نطق اعٌات -2

 -علم الحدٌث:

 .قٌة هو :مقوال ومفعال وتقرٌرات وصفات النبً محمد الخل -1
 .نشأ مع ه ا العلم علم مصطلح الحدٌث لحفظ محادٌث الرسول سندا ومتنا  -2
 . (مشهر من جمع الحدٌث )األمام البخاري واألمام مسلم -3

  هو العلم ال ي ٌتناول األحكام ملشرعٌه من عبادات ومعامالت وحدود وؼٌرها    علم الفقه :

 . لمعلم األول للفقهنشأ ه ا العلم فً حٌاه الرسول باعتباره ا -1

 . بعد وفاته وانقطاع الوحً نقل الصحابة ما تعلموه للناس -2

 . ظهرت الم اهب الفقهٌة االربعه فً القرن الثانً الهجري -3

 تأثري اذتط ز٠ االضال١َٝ ع٢ً أٚزب  ف٢ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ :
 دنى الفرنسى ببعض محكام الفقه المالكى .تأثر القانون الم -1

م بمزا جزاء فزى الشزرٌعة ايسزالمٌة  1567عالن الم تمر الخاص بالقضاء علزى التمٌٌزز ضزد المزرآة تأثر ا -2
وتكززاد العبززارات الخاصززة بحقهززا فززى التملززك والمٌززراث واألهلٌززة القانونٌززة تكززون نسززخه ممززا كتززب فززى الفقززه 

 االسالمى .

 :ايعًّٛ اإلْط ١ْٝ ٚاالد ُ ع١ٝ -ب
 -ايفًطف١:

 د عرؾ المسلمون ه ا العلم بعد ازدهار حركه الترجمة فً العصر العباسًعلم حقائق األشٌاء وق -1

 من مشهر الفالسفة المسلمٌن )ابن رشد والفارابً وايمام الؽزالً ( -2

  -اي  زٜذ :
 علم ٌشمل الحوادث والوقائع الجلٌلة وفن ٌبحث فً إحداث الزمان والمكان -1

 اخر القرن الثانً الهجري من اجل تدوٌن سٌره الرسولوكان بداٌة تدوٌن التارٌح ايسالمً فً مو -2

 انتشار حركه الترجمه ومن اشهر الم رخٌن )الطبري ، المسعودي ،ابن االثٌر( -3

 عًِ ادتغسافٝ  
  ابرز علماء ه ا العلم  بن حوقل واالدرٌسى

  عًِ االد ُ ع:
  المختلفة بٌن مفرادها علم ٌعنً بدراسة خصائص المجتمعات البشرٌة والتفاعالت والعالقات -1

 الم سس لعلم االجتماع   ابن خلدون  
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 :عًّٛ األدب ٚايًغ١  -ز
 -ايٓشٛ :

 سبب نشأته تسرب اللحن إلً ملسنه كثٌر من العرب نتٌجة اختالطهم بشعوب البالد المفتوحة -1

 مول من كتب فً علم النحو)مبو األسود الد لً ثم سٌبوٌه من بعده( -2

  :ايعسٚض

 ٌبحث فٌه عن مصول األوزان -2                        موزان الشعر الموافق ألشعار العرب علم  -1

 ٌنسب ه ا العلم الً الخلٌل بن احمد الفراهٌدي وال ي قسم الشعر سته عشر بحرا -3

 األدب ايعسبٞ
 . كان للشعراء دور فً إثراء األدب العربً -1
 . ومن النثرٌٌن الجاحظبن سناء الملك  ومبرزهم )كعب بن زهٌر وجرٌر والفرزدق  -2

 : تأثري اذتط ز٠ االضالَٝ٘ عًٞ أٚزب  يف زت ٍ ايًغ١ ٚاألدب
 اقتبس شكسبٌر موضوع مسرحٌته )العبرة بالخواتٌم (من قصص الؾ لٌله ولٌله -1
 برسالة الؽفران للمّعري والفٌلسوؾ المسلم ابن العربً–الكومٌدٌا االلهٌه –فتأثر فً كتابه  -2

 ايطب ٚايصٝدي١ :  يعًّٛ ايعكًٝ٘ا
 -عًّٛ ايطب ٚايصٝدي١:

 مشهر األطباء )الرازي والزهراوي وابن سٌنا وابن النفٌس وٌوحنا بن ماسوٌه (
 الزهراوي مول من مجري جراحه فً القصبة الهوائٌة وهو واضع علم )المناظٌر الجراحٌه(

 إضٗ َ ت املطًُني يف  زت يٞ ايطب ٚايصٝدي١
 رستان واول بٌمارستان إسالمً انشاها الولٌد بن عبد الملك فً العصر االموي لعالج )الج ام(إنشاء البٌما

 . عرفوا التخصص فكان منهم اطباء عٌون وجراحه وممراض النساء
 . تمكنوا من إجراء عملٌات جراحٌه مثل الوالدة القٌصرٌة وخٌاطه الجرو 

 .ٌاه من العٌون وعرفوا الطب الوقائًالمخدر(وعالجوا الشلل ومزالوا الم1عرفوا المرقد 
 . اكتشفوا عقاقٌر جدٌدة ومشهر من كتب فً الصٌدلة )ابن البٌطار(كتابه جامع مفردات االدوٌه

 ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ 
   ايهُٝٝ ٤:

 جزززابر بزززن حٌزززان مول م سزززس لعلزززم الكٌمٌزززاء حتزززً مطلقزززت موربزززا علزززً الكٌمٌزززاء فتزززره طوٌلزززة اسزززم  -1
 . )صنعه جابر(

 . شاؾ الكحول ورو  النشادر وتركٌب االدوٌه والمستحضرات وتنقٌه المعادن وصناعه الورقاكت -2

  ايفٝصٜ ٤:

تززرجم المسززلمون كتززب الطبٌعززة الرسززطو وارشززمٌدس وابززدعو فززى مجززال الفٌزٌززاء وهززم اول مززن قسززمو -1
 الصوت الى انواع واسهم ابو ٌوسؾ الكندى فى علم البصرٌات 

 .  بن ملكا البؽدادي فً وصول نٌوتن الً وضع قوانٌن الجا بٌهساهم ابن سٌنا وهبه هللا  -
 . الحسن بن الهٌثم م سس علم البصرٌات وصاحب كتاب )المناظر( -2

 ادتٝٛيٛدٝ :
 تفسٌر الظواهر الطبٌعٌة ودراسة الصخور والجبال والمعادن -1
 كٌن وؼٌرهااستطاعوا من ٌعللوا كثٌرا من الظواهر الجٌولوجٌة مثل الزالزل والبرا -2
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 :ايفًو ٚايسٜ ضٝ ت 
 بم تفسر اهتمام المسلمٌن بدراسة علم الفلك ؟-الفلك:

 . تحدٌد موقات الصالة واتجاه القبلة -1
 . متابعه حركه المد والجزر -2
 . متابعه حركه القمر لتحدٌد موائل الشهور الهجرٌة وما ٌترتب علٌها من صوم وح  -3

 :َٔ إضٗ َ ت املطًُني 
 . المراصد الفلكٌة الدقٌقة فً نٌسابور وبؽداد  واألندلس لرصد األجرام السماوٌةبناء  -1
 . عرفوا موضع الشمس وتقدٌر محٌط األرض -2
 . رسموا خطوط الطول ودوائر العرض التً وضعها العالم مبو علً المراكشً -3
الصززابً (الزز ي وضززعه  مضزافوا علززم االزٌززاج )علزم تقززوٌم الشززهور( ومززن مشزهر االزٌززاج )قاطبززه الززٌ  -4

 . البتانً )بطلٌموس العرب(

 ايسٜ ضٝ ت:
 ابتكره الخوارزمً فً كتاب )الجبر والمقابلة(وكانت قضاٌا المٌراث فً الفقه ايسالمً سببا له ا  الجبر:

 االبتكار           
 دخل علم الهندسة إلً العرب عبر ترجمة  كتاب إقلٌدس )مصول الهندسة (  الهندسة:

 :ٝه ْٝه  عًِ امل
 علم الحٌل النافعة1مطلقوا علٌه اسم 

 تأثري اذتط ز٠ االضالَٝ٘ عًٞ أٚزب  يف ايعًّٛ )عًِ املٝه  ْٝه (

مخززز ت موربزززا عزززن المسزززلمون مسزززالٌب الزراعزززة والزززه ايسزززطرالب ونقلزززوا آالت صزززناعه الزززورق وايبزززر 
التشزززؽٌل تاثٌرهزززا القزززوى علزززى  وكزززان للسزززاعات المائٌزززة المعقزززدة واالالت  اتٌتزززة المؽناطٌسٌة)البوصزززله(

الحرفٌٌن االوربٌون ال ٌن صنعو اولى الساعات المٌكانٌكٌة فى القرن الثالث عشر كما استخدم كبلر)الزٌ  
( وهززى جززداول رٌاضززٌة عددٌززة تسززتخدم فززى صززٌاؼة قوانٌنززة المشززهورة عززن حركززة الكواكززب حتززى القززرن 

 السادس عشر  
 وفى مجال علوم الفلك 

 وربا فى عصر النهضة على المراصد الفلكٌة االسالمٌة اعتمد علماء ا-
 مصبح  كتاب الخوارزمً )الجبر والمقابلة (مصدرا مساسٌا فً الرٌاضٌات فً الجامعات االوربٌهكما  -

 : فٕٓٛ ايعُ زٙ
 تعددت المنشات العلمٌة فً الدولة االسالمٌه:  دلل علً صحة  لك؟

 .والزواٌا واالربطه  تشتمل علً المساجد العمارة الدٌنٌة : -
 .تشتمل علً القالع والحصون واالسوار  : عمارة الحربٌة- 
 . الخانات والفنادق والحمامات واألسواق واالسبله وؼٌرها( العمارة العامة  : -

العمارة السكنٌة : والتى تمثلت فى القصور والبٌوت حٌث اخ ت كزل مدٌنزة اسزالمٌة طابعزا معمارٌزا خزاص 
 الشامى عن القاهرى عن المؽربً فاختلؾ المنزل 

 ٚخت ً  ايعُ ز٠ سطب ت زٜذ َٚٓطك١ ظٗٛزٖ  َٚٓٗ  .
 ٌمثله مسجد رسول هللا ومسجد عمرو بن العاص -الطراز العربً البسٌط : -
 الطراز األٌوبً : تمثله قلعه صال  الدٌن فً القاهرة وقلعه حلب -
 وقلعه قاٌتباي االسكندرٌه وخان الخلٌلً ووكالةالطراز المملوكً :مثل مدرسه السلطان حسن بالقاهرة  -

 الؽوري بالقاهرة                    
 :  الطراز المراكشً واالندلسً -
 مثل مسجد قرطبة وقصور ؼرناطة وجامع القروٌٌن بقاس وجامع الزٌتونة بتونس 
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 -مس ت ايعُ ز٠ االضالَٝ٘ :
 -ايكب ب:

 . من ممثلتها قبة الصخرة فً بٌت المقدس 

 -االعُدٙ:
 . من مهم سمات الفن ايسالمً وقد مصبحت مقواس حدوه الفرس تدل علً الفن المعماري ايسالمً

  -املكسْص ت :
 . األجزاء المتدلٌة من األسقؾ وانتشرت فً المحارٌب والسقوؾ والمن ن ومبواب القصور والشرفات

  -ايعكٛد:
المسلمٌن هو العقد المنفوخ ال ى استخدم فى  اول ما ظهر من عناصر واشكال الهندسة المعمارٌة عند

 .المسجد االموي ثم اقتبسة االوربٌون واكثرو من استخدامه فى كنائسهم وادٌرتهم 

 تأثس ايغسب ب ملطًُني اد ُ عٝ  :
وموائزد الطعززام وطزرق الصززٌد  تزأثر الؽزرب بززالعرب المسزلمٌن فزى المالبززس والزٌنزة واألعٌززاد واالحتفزاالت -1

 وا طرٌقزة اسزتخدام الحمزام الزاجزل لنقزل البرٌزد ، وفزن تنظزٌم الحزدائق ومزن مروع األمثلزة التزى المختلفة ومخ

تضرب على تأثر الؽرب بالمسلمٌن ما  كره جوستاؾ لوبون فى كتابه حضارة العرب عن تعلزم الؽزرب الرفزق 

 بالحٌوان من العرب هو ما دعا له الدٌن االسالمى .

 موروبا فى العلوم الدٌنٌة : تأثٌر الحضارة االسالمٌة على -2

كان التصال الالب االوربٌون بالمدار والجامعات االسالمٌة فى االندلس مثر كبٌر فى نقل مجموعة من األفطار 

الفقهٌة والتشرٌعٌة إلى لؽتهم وقد تأثر القانون المدنى الفرنسى بأحكام الفقه المالكى كما تأثر اعالن الم تمر 

 م بما جاء فى الشرٌعة االسالمٌة . 1567ٌز ضد المرمة الخاص بالقضاء على التمٌ

 تأثري اذتط ز٠ االضال١َٝ ع٢ً أٚزٚب  ف٢ زت ٍ ايعُ ز٠ :
اقتزبس الؽربٌزون بعزض االسزالٌب المعمارٌزة مزن العززرب سزفمن العزراق علزى سزبٌل المثزال مرسزل االمبراطززور 

صزرا بزالقرب مزن القسزطنطٌنة علزى طزراز البٌزنطى سفٌرا الى بؽداد لدراسة فن العمارة االسزالمى وبنزى لزه ق

قصور بؽداد وخطط حدائقه على نزم الحزدائق االسزالمٌة كمزا انتقلزت األسزالٌب المعمارٌزة والزخرفٌزة إلزى بزالد 

الؽرب عن طرٌق األندلس وصقلٌة ووضح  لك فى كنٌة مدٌنة سراقوسطة التى ظهر فى معمارها مثال العقود 

ا لتخطٌط المن ن فى المساجد االندلسٌة واألفرٌفٌة وخاصة مأ نزة مسزجد االسالمٌة وجاء برج الكنٌسة مشابه

 الكروان  واستخدموا فٌها المقرنصات االسالمٌة .

 
 اْ ٢ٗ َٓٗر اي  زٜذ يًص  ايج ٢ْ ايج ٣ْٛ

 عبد ايف  ح ايعصاش٣ 
 أض  ذ اي  زٜذ ٚادتغسافٝ  يًج ١ْٜٛ ايع ١َ


